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Introdução 



Introdução 

"Toda madrugada confirma: nada, neste mundo, acontece num súbito" 

Mia Couto, Estórias Abensonhadas, Lisboa, Editorial Caminho, 1994, p. 71 

Origens 

A investigação que aqui apresentamos é uma das linhas de trabalho da primeira 

fase de um projecto mais alargado intitulado Processos de Interacção Verbal em Aula de 

Francês Língua Estrangeira, cujos pressupostos, finalidades e contornos teóricos e 

metodológicos se definem na Introdução do volume I do Anexo. 

A Didáctica das Línguas (DL) é hoje um domínio disciplinar que, apesar da sua 

juventude, se encontra claramente delimitado nas suas problemáticas, tarefas, objectos 

de estudo e finalidades (d. Anexo, volume I: introdução). 

No entanto, a sua constituição enquanto área de trabalho com uma marcada 

autonomia e especificidade, que dispõe de um espaço próprio e que como tal é 

reconhecida e legitimada pelas instituições académicas e científicas, por ser muito recente, 

não lhe permitiu ainda o desenvolvimento de quadros conceptuais próprios, claramente 

inscritos numa matriz disciplinar única que, apesar de se assumir, na sua transver

salidade, enquanto local de cruzamento e de confluência de múltiplos discursos que 

focalizam, de um modo ou de outro, os mesmos objectos que problematiza, não abdica 

nem esquece aquilo que a caracteriza. Nestas condições, constata-se actualmente a 

qualidade rudimentar do saber constituído (Germain, 1989, 1994c, 1994d, 1996; Halté, 

1995; Reuter, 1995), facto que torna urgente a proliferação de investigações que se 

posicionem claramente, nas suas diversas fases, no interior de um mesmo universo 

epistemológico e que definam como finalidade o desenvolvimento de verdadeiros 

conceitos didácticos que possam contribuir para o amadurecimento teórico da disciplina. 

Com efeito, como sublinha Germain (1989, 1994c), a presença de um quadro conceptual 

é necessária ao desenvolvimento de uma disciplina, porque dá sentido às investigações 

empíricas e teóricas e permite o estabelecimento entre elas de relações dinâmicas de 

complementaridade e de hierarquizaçãol 
. Este quadro conceptual é ainda indispensável 

I Nas palavras do autor: "Sans théorie, il n'y a pas de liens entre les résultats des recherches empiriques. 
Le domaine de la didactique des langues est constitué d'un ensemble disparate de données ( ... ). Seule une 
théorie permettrait d'organiser rationnellement cet ensemble épars de concepts et de propositions ( ... ) Il 
n'ya pas de science sans théorie. 11 ne peut en résulter que du bricolage empirique" (1994c: 30). 
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Introdução 

para o aprofundamento de argumentos sólidos e razoáveis que se assumam como 

organizadores de programas consistentes de formação de professores. Estas condições 

justificam suficientemente que estruturemos a introdução ao nosso trabalho, que se 

inscreve explicitamente no ramo da Didáctica, especialidade de Didáctica das Línguas, 

em torno desta problemática. 

Do nosso ponto de vista, e na sequência de reflexões anteriores, com as quais 

procurámos intervir na discussão em foco, ao mesmo tempo que clarificávamos para 

nós mesmas um papel e uma função profissionais (d. Andrade & Araújo e Sá, 1989, 

1990a, 1996), uma investigação em Didáctica equaciona-se em torno das grandes 

finalidades que, no estado epistemológico actual da disciplina, lhe são concedidas: criação 

de um conhecimento original e novo sobre o objecto que interpela; intervenção no 

terreno de actuação social sobre o qual se debruça. A especificidade da investigação 

didáctica nasce, a nosso ver, do facto de ambas estas finalidades adquirirem verdadeira 

pertinência exclusivamente no seu espaço de cruzamento, ou seja, quando mutuamente 

se interrogam e dinamizam. Por outras palavras, acreditamos que a investigação em DL 

é uma incontornável condição para a evolução da disciplina desde que seja produtora 

de conhecimento específico sobre os objectos que questiona e que tal conhecimento se 

mostre significativo para a transformação qualitativa desses mesmos objectos. Neste 

sentido, concordamos com Coste quando afirma: "une didactique qui n'aura rien à dire 

sur le quoi faire et comment faire pour enseigner et apprendre tomberait vite sous 

l'accusation de disserter à vide" (1986b: 56; na mesma linha, ver Alarcão, 1989; Bucheton, 

1995; Galisson, 1990b; 1994: 141). Assim, o discurso investigativo em didáctica, ao mesmo 

tempo que racionaliza, descreve, explica, compreende e interpreta os processos que 

prefiguram as situações pedagógicas, também os questiona, problematiza e contextualiza, 

isto é, sugere e investe, assumindo-se enquanto um discurso sobre e para o objecto que 

é o seu. Na mesma linha, Galisson escreve: "par définition, toute recherche en DLC est 

finalisée; elle débouche sur une intervention, c' est-à-dire répond à une attente ou à un 

besoin du terrain, donc est utile à d'autres acteurs du domaine qu'au chercheur lui

même ( ... ) Les chercheurs en didactologie ne sauraient faire leur propre bonheur (?) 

sans y associer les enseignants et les apprenants" (1994: 141). No que acabamos de 

afirmar está claramente subentendido um conceito de didáctica hoje amplamente 

divulgado que Halté (1995: 77-78) sintetiza aludindo a um didáctica praxeológica, disciplina 

teórica que pretende desenvolver argumentos rigorosos a propósito do processo de 

ensino/aprendizagem de um determinado saber, procurando nele intervir (ver ainda 

Valente, 1991). 
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Nesta forma da Didáctica se entender joga-se ainda uma outra particularidade do 

domínio que reputamos extremamente dinâmica mas que foi responsável, durante algum 

tempo, pela travagem da sua evolução teórica: o seu posicionamento no espaço de 

cruzamento de outras ciências, sem por tal perder uma identidade própria, porque as 

interpela em função de projectos autónomos2. Se tal qualidade implica, para alguns, a 

diluição de um espaço científico bem delimitado, questionando-lhe as fronteiras 

epistemológicas, do nosso ponto de vista é condição da sua especificidade, desde que as 

transversalidades estejam claramente definidas, precisando-se sobre o terreno e em 

termos didácticos e não se traduzindo em relações de hierarquia, aplicação, importação 

ou transposição de modelos e de conceitos (d. Coste, 1994: 10-11; Germain, 1994d). 

Com efeito, pensamos que ela resulta essencialmente do reconhecimento das 

características complexas dos objectos sobre os quais o domínio se debruça, ou seja, de 

uma capacidade de os conceber nas suas intersecções com realidades múltiplas. 

Essa capacidade, reveladora de um amadurecimento científico, está ainda na origem 

da actual atitude disciplinar de racionalização e contextualização que recusa discursos 

normativos e prescritivos e ópticas aplicacionistas, procurando o conhecimento (de 

regularidades ou de tendências e nunca de leis) na realidade complexa de factos que 

valoriza nas suas características mais essenciais (Coste, 1994; Coulon, 1993; Germain, 

1994c; Puren, 1993). 

Em síntese, a Didáctica sabe que o seu objecto de trabalho, pelas suas qualidades, 

se presta a múltiplas leituras provenientes de horizontes disciplinares diversos e é 

capaz de utilizar, recontextualizando-os, os saberes que daqui resultam em proveito de 

ângulos de análise originais e de questões próprias. 

Os desafios que daqui emergem são amplamente assumidos no nosso estudo, 

porque apontam para caminhos promissores na estruturação das finalidades que nos 

movem. Ele pretende assim actualizar um determinado modo de entender a investigação 

no universo disciplinar em que se inscreve. 

Problemática 

O núcleo do objecto da Didáctica do Francês Língua Estrangeira (DFLE) é 

constituído, na forma como o entendemos na presente pesquisa, pelo conjunto de 

processos que prefiguram o ensino/aprendizagem das competências envolvidas no 

2 Ver o conceito de "disciplines-ressources" de Besse (1987), ou de "disciplines d'appoint" de Galisson 
(1986). Para uma história da evolução das relações entre a DL e as outras disciplinas, consultar Coste (1994) 
ou Dabene (1995). 
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dorrúnio desta língua em contexto educativo formal. Mais concretamente, toma-se aqui 

como objecto de investigação os processos verbais, qualificados de pedagógicos, 

desenvolvidos pelos agentes que neste contexto se movem, professor e alunos. 

Este estudo estabelece em particular, como ponto de partida, a relevância da 

linguagem construída na aula como meio de mediação entre os três elementos que nela 

interagem e que através dela se aproximam: professor, aluno e saber (d., entre outros 

que subscrevem esta premissa de índole etnográfica, Castro, Vieira & Sousa, 1991; Halté, 

1994, 1995; Mehan, 1979; Pantanella, 1994c). A aula de LE é, por conseguinte, definida 

como um espaço de palavra extremamente produtivo, onde as actividades de linguagem 

adquirem um papel duplamente significativo: por um lado, são a sua condição de 

possibilidade enquanto espaço social educativo de transmissão/aquisição de novos 

saberes, como em qualquer outra aula; por outro lado, são a sua meta, o que já é 

próprio daquela que agora nos ocupa. 

Tal condição de relevância não se justifica na ausência de outra pressuposição do 

estudo, directamente pertinente para explicar a sua focalização sobre as práticas de 

linguagem: a de que os processos verbais pelos quais a aula se constrói são 

profundamente dotados de uma qualidade dialógica, no sentido que Bakhtine (1977) 

lhe dá e que outros investigadores retomam e desenvolvem. Bakhtine (1977: 124) refere

se à palavra como uma espécie de ponte entre o eu e o outro, ponte que os aproxima e 

pela qual se esbatem os efeitos das profundas divergências de toda a ordem que os 

caracterizam. Nesta medida, a palavra torna-se condição de encontro, ou melhor, de 

"bonheur dialogique" (François, 1990; Auchlin, 1991; Authier-Revuz, 1990). Em situação 

pedagógica, tal aproximação não exclui o terceiro elemento, que atrás referimos, o 

saber, e, por este motivo, o sentido inicial de palavra dialógica enriquece-se com uma 

profunda conotação educativa. 

Na articulação das ideias que precedem, podemos agora afirmar que a nossa 

investigação persegue uma ambição, em torno da qual se estrutura: apresentar os 

processos comunicativos que são responsáveis pela criação da linguagem pedagógica 

em aula de FLE não só como o resultado exclusivo de um conjunto de rituais, de 

técnicas ou de rotinas legitimado por uma tradição escolar socialmente apropriada, mas 

também como realizações de um espaço de liberdade fabricado pelos sujeitos, em função 

de projectos diferenciados mas complementares que procuram reunir em torno de 

contratos pedagógicos voluntariamente aceites. Deste modo, as actividades conjuntas 

de linguagem que desenvolvem são entendidas e descritas como meios de concretização 
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de intencionalidades pedagógicas através dos quais testemunham as suas atitudes perante 

o acto em que estão envolvidos, mas também as suas identidades e competências 

enquanto sujeitos pedagógicos, ao mesmo tempo que revelam umas e outras e se revelam 

a si mesmos enquanto seus actores. Assim, acreditamos que o que é dito e feito pela 

palavra na aula permite ao investigador a descodificação dos princípios orientadores da 

produção dos sentidos pedagógicos e, nesta sequência, a produção de discursos 

racionalizadores que se refiram às razões mais essenciais dos actos observados. 

A actualização investigativa desta ambição sugeriu-nos a abordagem de um dos 

procedimentos dialógicos mais comuns em aula de LE: as condutas de adaptação verbal ao 

interlocutor. Tais condutas, que alguns estudos focalizados sobre a comunicação 

assimétrica definem por referência exclusiva ao sujeito mais competente, neste caso o 

professor, são aqui entendidas na sua dimensão interactiva, em conformidade com os 

pontos de partida acima enunciados. Por outras palavras, o que se pretende observar 

não é um produto verbal cuja origem se encontra no interlocutor a quem cabe a 

estruturação do evento discursivo, mas antes uma actividade conjunta, social, de 

construção de uma linguagem colectivamente significativa e dotada de qualidades 

pedagógicas, actividade essa que encontra a sua origem na tomada de consciência de 

estados problemáticos na relação entre o aprendente e o saber. O trabalho sobre a 

linguagem que daqui resulta estrutura-se, nesta ordem de ideias, em tomo da gestão 

interaccional de um projecto pedagógico que presentifica discursivamente os sujeitos 

uns em relação aos outros e perante o saber, tematizando os diversos estados de 

afastamento que entre si protagonizam. 

O nosso interesse por esta problemática específica radica na convicção de que os 

procedimentos dialógicos de adaptação verbal encenam variáveis importantes do 

processo de ensino I aprendizagem de uma LE e configuram episódios que consideramos, 

na linha de Py (1991), de elevada "tensão aquisicional". Tal convicção clarifica-se numa 

perspectiva socioconstrutivista da aprendizagem (cf. Garnier, Bednarz & Ulanovskaya 

(1991a), tributária do pensamento de Bruner (1983a, 1983b) e de Vygotski (1985), que a 

explica como o resultado de uma troca social durante a qual ambos os sujeitos fazem 

convergir um trabalho interactivo com um cognitivo, procurando mutuamente aproximar 

um do outro os saberes assimétricos que possuem, tudo isto enquadrado por uma 

relação interpessoal positiva e por uma disponibilidade discursivamente manifestada 

de colaboração (cf. a noção de "interacção de tutela" de Bruner, 1983b). Neste sentido, a 

interacção converte-se em instrumento didáctico que promove a síntese entre o nível de 

funcionamento interpessoal e o intrapessoal, isto é, evidencia-se não só como o quadro 
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mas também como o meio de desenvolvimento do processo de apropriação de novas 

competências verbais. Assim, equaciona-se a importância para a aprendizagem do quadro 

comunicacional em que decorrem as actividades pedagógicas, pressupondo-se que a 

forma como se organizam interfere directamente nas trajectórias de desenvolvimento. 

Neste quadro, a observação da actividade adaptativa dá acesso ao esforço 

pedagógico desenvolvido pelos sujeitos que inter-agem e pemúte compreender as 

prioridades e os sentidos que concedem ao acto instrucional que recriam. 

Percursos 

Pretendemos dar ao conceito de "actividade dialógica de adaptação verbal", central 

neste estudo, um tratamento coerente com as problemáticas investigativas em DL que 

atrás referimos. Assim, quisemos, por um lado, instituí-lo em objecto de observação em 

contexto pedagógico, descrevendo-o e procurando com tal tarefa criar conhecimento 

didáctico e contribuir para a evolução do quadro conceptual da nossa disciplina, e, por 

outro, usar tal conhecimento enquanto base de argumentação para problematizar as 

práticas verbais da aula, de forma a construir um corpo de argumentos válidos e rigorosos 

do ponto de vista da intervenção social. 

A complexidade de tal tarefa exigiu-nos um esforço de síntese dos conhecimentos 

didácticos acumulados sobre esta matéria, bem como uma reflexão sobre percursos e 

metodologias possibilitadores das articulações propostas entre ambas as vertentes 

constitutivas da Didáctica, no quadro das orientações do projecto de investigação 

definidas no Anexo, volume I: introdução. 

Quanto ao primeiro aspecto mencionado, rapidamente nos demos conta do estado 

elementar dos conhecimentos especificamente didácticos sobre a matéria que tínhamos 

definido, apesar do reconhecimento generalizado da sua pertinência para a compreensão 

dos processos de transmissão/aquisição do saber verbal em L~ . Esta razão pareceu

-nos suficiente para termos decidido empreender um considerável esforço teórico no 

âmbito deste estudo. 

3 Para reforçar esta constatação, note-se que na lista organizada dos temas de investigação em Didáctica 
das L2 nos últimos 5 anos desenvolvidos nas universidades do Québec no âmbito de programas de pós
graduação, disponibilizada por Germain (1994b: 11), a rubrica "interacção professor/alunos" aparece com 
zero ocorrências. A lista comentada proposta por Galisson (1994) dos temas das "mémoires de DEA" 
desenvolvidas sob a sua direcção entre 1977 e 1994 aponta para idêntica conclusão, evidenciando a incidência 
dos estudos sobre o objecto de ensino/aprendizagem ou sobre o agente que o aprende. Contudo, o autor 
nota uma tendência para a evolução das problemáticas abordadas no sentido da sua cada vez maior 
abrangência. 
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No que diz respeito à definição de percursos e metodologias integradores das 

vertentes que constituem a DLE, um primeiro aspecto que ressalta da reflexão levada a 

cabo prende-se com a necessidade de proceder a descrições de práticas válidas do 

ponto de vista dos actores do terreno, isto é, reconhecidas como legítimas por quem as 

realiza. Esta exigência institui a obrigatoriedade de reconhecer, por um lado, a 

complexidade interna de tais práticas, que escapam a uma racionalidade única que as 

simplifique ou reduza a efeitos de causalidade e de circularidade onde perdem todo o 

seu sentido, e, por outro, a sua complexidade externa, inscrevendo-as numa rede de 

pressões e de constrangimentos que evoca a sua natureza social e os múltiplos contextos 

(verbais, relacionais, culturais, institucionais, sociais, ... ) com os quais interage (Puren, 

1993). O discurso pedagógico emerge assim como um facto socio-relacional complexo 

que se constrói no seio de um leque de contextos com os quais se relaciona de formas 

instáveis, diversas, por vezes mesmo dilemáticas. 

Do reconhecimento destas condições do terreno a observar ressalta uma outra 

exigência investigativa: a da inaceitabilidade de discursos prescritivos ou normativos 

que instaurem relações de verticalidade entre a observação e a intervenção, dirigidos da 

primeira para a segunda. 

A intersecção das ideias anteriores, elucidada ainda pelo objecto particular do 

estudo e tendo em conta que uma problemática influencia sempre uma escolha 

metodológica, coloca como pertinente a adopção de uma mentalidade de trabalho 

etnometodológictt' (Gülich, 1990), no quadro de uma apreensão ecológica das situações 

observadas. Com efeito, estamos em crer que tal posicionamento de trabalho é o que 

melhor se adequa às finalidades do estudo, já que permite uma abordagem interna das 

práticas interaccionais, compreendendo-as como meios de realização das estruturas 

sociais possibilitados pela partilha de um conjunto de procedimentos culturalmente 

organizados em função de representações e imagens da situação, ou seja, de "raciocínios 

encarnados publicamente disponíveis" (Trognon, 1995). Deixando-se influenciar pelas 

práticas reais em vez de lhes impor uma lógica externa, o que se traduz num percurso 

de trabalho indutivo que toma como ponto de sustentação uma base alargada de dados 

e procura evidenciar as regularidades que os estruturam assim como os problemas que 

tais regularidades procuram resolver, esta metodologia de trabalho, estamos em crer, 

dota o estudo de qualidades que o tornam familiar para os agentes do terreno, que nele 

4 Para uma síntese dos príncipios desta corrente em investigação, ver, entre outros: Coulon (1987, 
1993); De Salins (1988, 1992); Delamont & Hamilton (1979, 1993); Gülich (1990); Hammersley (1990, 1993); 
Saville-Troike (1989); Trognon (1995); Van Lier (1988). 
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se reconhecem e às suas práticas. Tal familiaridade é, do nosso ponto de vista, importante 

condição para que a investigação didáctica assuma a sua finalidade interventiva. 

O conhecimento, da parte do sujeito que investiga, do terreno sobre o qual se 

debruça, na origem do desenvolvimento de uma certa intuição que o toma apto a 

compreender os factos que observa, surge neste contexto como iniludível condição para 

que tais efeitos de familiaridade se concretizem. Neste sentido, a sua imersão no terreno 

e o contacto directo com as práticas verbais que procura interpretar parecem-nos 

fundamentais para levar a cabo o seu propósito de trabalho. 

Com estas pressuposições, partimos para este estudo após a constituição inicial de 

um ccrpus de práticas verbais recolhido em qua~o turmas da região de Aveiro (d. 

Anexo, volumes II, III, IV e V), contextualizado no seu ambiente socio-institucional e 

pedagógico e previamente tratado em termos das grandes opções didácticas que actualiza 

e do pensamento prático dos seus actores (d. Anexo, volume I). Esta tarefa de constituição 

e racionalização primeira dos dados a partir dos quais pretendemos construir o 

conhecimento didáctico sobre as actividades dialógicas de adaptação verbal revela-se 

fundamental para que tal conhecimento seja reconhecido como relevante do ponto de 

vista das práticas que descreve e, deste modo, permita recontextualizações que possam 

ser investidas no terreno e que promovam a melhoria dos processos comunicacionais 

em aula de LE. 

O estudo organiza-se em duas secções cuja lógica de construção actualiza as 

problemáticas acima enunciadas, conforme se explicita na introdução a cada uma delas, 

onde também se descrevem e justificam os capítulos que as compõem. 

Na secção I, As actividades dialógicas de adaptação verbal e o ensino/aprendizagem da 

LE, procura-se construir um corpo conceptual e instrumental pertinente para a abordagem 

do tema proposto, definindo-se conceitos didácticos úteis que se integram numa teoria 

mais abrangente sobre o ensino/aprendizagem do FLE em contexto educativo formal. 

Aqui se assume a natureza transversal do saber didáctico, questionando-se com 

frequência outras disciplinas pertinentes face ao saber a construir, mas também a sua 

especificidade, quando tal saber emerge do confronto constante com as práticas verbais 

apresentadas e descritas no Anexo. 

A secção II, As trocas de adaptação por solicitação e a construção da aula de FLE: estudo 

empírico, actualiza parte do conhecimento construído na secção anterior, debruçando-se 

sobre uma das configurações das actividades dialógicas de adaptação então identificadas. 
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Analisando-a na sua manifestação no corpus verbal, procura fazer de tal análise um 

instrumento de caracterização dos estilos comunicacionais da aula de FLE, nas suas 

regularidades e variações, mas também um meio de intervenção sobre as práticas 

comunicativas. 

Horizontes 

Na nossa expectativa, este estudo adquire alguma relevância para o conhecimento 

didáctico de um dos processos dialógicos de construção da comunicação em aula de LE 

e, por conseguinte, de aspectos da transmissão / apropriação de novos saberes verbais 

pela linguagem. Dando acesso ao universo das práticas verbais escolares, pretende 

revelar algumas regularidades da cultura pedagógica e relacioná-las com características 

de ordem sociocultural do meio, assim como com a identidade e concepções pedagógicas 

dos seus actores. Nesta medida, toma-se útil para repensar as condições comunicacionais 

da aula e, com elas, as competências do professor e dos alunos. 

Com tais ambições, porém, o estudo não pára aqui e revela-se extremamente 

modesto. 

Por um lado, porque é naturalmente limitado nas descrições empíricas que realiza, 

ao circunscrever-se a uma das figuras das actividades de adaptação verbal num corpus 

de dados necessariamente reduzido, facto que se deve, antes de mais, à necessidade que 

tivemos de aprofundar previamente o conhecimento didáctico nesta matéria. Como 

afirma Reuter (1995: 247), pensar a complexidade em DL é também aceitar a 

impossibilidade constitutiva de cada investigação analisar tudo ao mesmo tempo e sob 

todos os ângulos, encarando cada trabalho sempre como um ponto de partida. No caso 

particular deste que agora nos ocupa, importa desenvolver investigações rigorosas sobre 

as outras configurações da adaptação verbal, neste como noutros contextos pedagógicos, 

as quais terão ainda como finalidade essencial o aprofundamento e validação da teoria 

que aqui se propõe. 

Por outro lado, porque exige a concretização e acompanhamento, em ambiente 

investigativo, das incidências didácticas que sugere ao nível das práticas escolares e da 

formação dos seus agentes. O projecto mais alargado em que se insere, ao qual aludimos 

no início deste texto, persegue esta finalidade na sua segunda fase, que nos permitirá 

reflectir sobre a relevância das recontextualizações práticas dos nossos resultados 

descritivos em programas de formação de professores. 
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Introdução 

Disciplina extremamente jovem, a DL é um domínio científico que se encontra 

ainda hoje à procura dos seus objectos, conceitos e métodos de investigação. Com 

efeito, embora aposte no diálogo frequente com campos do saber que lhe são próximos, 

a sua legitimidade científica obriga-a a um posicionamento próprio e bem determinado 

no âmbito das grande problemáticas que atravessam a ciência contemporânea. 

O desenvolvimento interno de um quadro teórico coerente, adequado e 

operacionável, que edifique pontes permanentes e dinâmicas com a realidade empírica 

que pretende estudar, constitui, actualmente, uma das principais preocupações dos 

investigadores em didáctica, na esfera das finalidades que concedem à disciplina (d. 

Andrade & Araújo e Sá, 1996; Dabêne, 1995; Galisson, 1994; Halté, 1995; Reuter, 1995; 

Germain, 1996). Galisson defende, nesta linha, uma atitude teórica heurística de origem 

intra disciplinar que permita a teorização das práticas escolares (1994: 126). Pretende-se, 

numa palavra, face à consciência de um estado de desenvolvimento teórico extremamente 

incipiente (Halté, 1995; Reuter, 1995) e à dificuldade em compatibilizar uns com os 

outros os trabalhos que nos últimos anos têm sido levados a cabo (Chaudron, 1988), 

desenvolver a matriz disciplinar da Didáctica (Develay, 1991b). Halté insiste, a propósito, 

na necessidade de desenvolver uma Didáctica praxeológica, disciplina teórica cujo objectivo 

é argumentar o mais rigorosamente possível a propósito das práticas de sala de aula, 

procurando intervir sobre elas (1995: 77-78). 

Esta matriz desenvolve-se, no quadro preciso da nossa disciplina, no cruzamento 

de três planos: o das práticas; o das teorias e das investigações; o das meta-teorias 

(história e epistemologia da disciplina) (Reuter, 1995: 244). 

A Secção I deste trabalho foi concebida na esfera destas preocupações e pretende 

constituir um modesto contributo para a edificação da Didáctica. 

Quando nos propusemos realizar este estudo, confrontámo-nos logo num primeiro 

momento com a ausência de conceitos pertinentes, claramente definidos numa 

perspectiva didáctica, que permitissem uma abordagem racionalizadora dos dados 

empíricos entretanto constituídos. Deste modo, decidimos construir uma secção 
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expressamente destinada ao desenvolvimento de um quadro teórico especifico que, 

prevendo embora a necessária interpelação de outros domínios disciplinares de 

referência, estabelecesse um certo número de relações elucidativas entre os objectivos 

do estudo e os objectos de análise, privilegiando um contínuo diálogo entre os dois 

planos discursivos que pretendíamos colocar em interacção: o das práticas de linguagem 

em aula de LE e o dos conceitos que as descrevem. 

Assim nasceu a secção I, intitulada As actividades dia lógicas de adaptação verbal e o 

ensino/aprendizagem da língua estrangeira, espaço discursivo organizado em 4 capítulos. 

o primeiro, Percursos interpessoais na construção do encontro comunicativo: interacção 

e actividades dia lógicas de adaptação verbal, assenta no pressuposto de que a aula de línguas 

prefigura um encontro comunicativo tão autêntico e natural como qualquer outro e de 

que, nesta medida, as condutas verbais que nela se desenvolvem partilham com outras 

situações de linguagem um certo número de traços comuns, entre os quais aquele que 

agora nos ocupa. Nesta medida, após a elucidação da perspectiva de abordagem dos 

fenómenos verbais adoptada no estudo, de tipo etnográfico, e de alguns dos seus 

conceitos mais pertinentes que dão consistência ao nosso objecto particular de 

investigação, discute-se a adaptação como uma actividade dialógica central na construção 

de um encontro comunicativo de sucesso (François, 1990). 

No capítulo 2, Um contexto particular de comunicação: a aula de LE, debruçamo-nos 

sobre a "comunidade verbal" em que se move o nosso estudo, procurando apreendê-la 

nas suas convenções sociais, institucionais e relacionais. Em particular, descrevem-se 

aqui os rituais e variações da comunicação pedagógica em aula de LE, no âmbito de 

uma definição socio-construtivista de aula que não esquece a sua natureza colectiva 

nem a sua orientação instrucional. Um capítulo como este encontra a sua razão de ser 

na convicção de que os factos verbais específicos, como as condutas de adaptação, se 

explicam obrigatoriamente no quadro da cultura própria da situação em que ocorrem. 

o capítulo 3, Percursos interpessoais na construção da aula de LE: da intencionalidade 

pedagógica às actividades de adaptação verbal, situa-se na confluência dos dois anteriores e 

esboça um quadro conceptual que dá coerência ao estudo. Mais propriamente, pretende 

desenvolver teoricamente o conceito de adaptação no quadro da especificidade 

comunicacional da aula de LE, relacionando-o com as orientações pedagógicas da 

situação e com a intenção colaborativa dos sujeitos que a constroem. 
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o capítulo final da secção, Do conceito à sua análise. Formas de realização da adaptação, 

propõe um quadro de análise da actividade de adaptação que se pretende instrumental 

no que diz respeito à situação que nos ocupa, inventariando um certo número de 

categorias úteis para a descrição da sua realização interactiva e identificando através 

delas as configurações deste tipo de actividade em contexto escolar. Ponto de charneira 

no desenvolvimento da investigação, já que permite a passagem imediata ao estudo 

empírico de uma das configurações descritas, as noções operacionais deste capítulo têm 

uma natureza émica (Van Lier, 1988), já que foram concebidas a partir da interpelação 

constante das práticas, pretendendo-se com este procedimento de aproximação e de 

recuo delinear um instrumento de análise com alguma realidade empírica, fiel ao contexto 

descrito e válido do ponto de vista da sua cultura comunicacional. 
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Capítulo 1 
Percursos interpessoais na construção do 

encontro comunicativo: 
interacção e actividades dialógicas de 

adaptação verbal 



Interacção e actividades dia lógicas de adaptação verbal 

"le mot est une sorte de pont jeté entre moi et les autres" 

(Bakhtine, 1977: 124) 

Introdução 

Abordar a adaptação verbal, actividade dialógica específica que se realiza na 

interacção pelo uso criativo da linguagem, exige uma determinada perspectiva de 

comunicação que integre na sua problemática o modo como os sujeitos, uns com os 

outros, constroem um espaço vivencial comum, ou melhor, fabricam um mundo 

simbólico de circulação e de encontro onde se descobrem, se reconhecem e ao qual 

atribuem sentidos que partilham. 

A intenção deste capítulo é explicitar o pensamento comunicacional que enquadra 

a nossa perspectiva de adaptação, pensamento que está presente ao longo de todo o 

estudo e que orienta as grandes opções teóricas e metodológicas que nele se fazem. 

Esta intenção faz emergir um pressuposto essencial da nossa investigação: a aula 

de LE configura uma situação comunicativa particular, ou "un lieu de parole" (Halté, 

1993c: 27), e, por conseguinte, nela estão presentes os mesmos procedimentos verbais 

que caracterizam qualquer outra relação verbal. Deste modo, a abordagem de um desses 

procedimentos exige uma determinada concepção mais lata de comunicação. 

Temos ainda presente o facto de que a aprendizagem da comunicação e a 

preparação para futuros encontros verbais constituem finalidades importantes do ensino/ 

aprendizagem das LE, e de que é pela comunicação que esta aprendizagem tem lugar. 

Na aula de LE, a comunicação não se justifica em si mesma, ela é, antes de mais, meio, 

contexto e objecto de aprendizagem, e, como tal, tem uma certa existência autónoma. 

Este estatuto privilegiado justifica todo o interesse que, hoje como sempret, tal actividade 

1 A recente (re)descoberta do interaccionismo pela DLE mais não é do que uma revisitação ou um 
retomar de preocupações bem anteriores. Sobre o interesse dos didactas pelos fenómenos comunicativos, 
ver autores como: Bouchard (1984; 1988, 1993); Carton (1981, 1985); Coste (1984a); Kramsch (1984a); Moirand 
(1982). Note-se ainda a organização de números temáticos especiais em revistas da especialidade, como é o 
caso, por exemplo, dos n° 44 (1981), n° 53 (1984) ou n° 55 (1984) da ELA, ou ainda dos n° 153 (1980) ou n° 
183 (1984) do LFDLM. 
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simbólica desperta no didacta e não é alheio à concepção deste capítulo. 

Por outras palavras, o corpo de conhecimentos actualmente constituído a propósito 

dos fenómenos comunicacionais, nomeadamente de alguns dos seus aspectos básicos e 

estruturantes (como as condutas verbais que estão na origem da produção do sentido 

social), conforma um quadro de fundo fundamental na abordagem da comunicação 

pedagógica, elucidando e explicando a natureza dos fenómenos que nela isolamos e 

permitindo interpretá-los no âmbito de uma teoria mais geral da acção comunicativa'Z. 

Influencia ainda a representação que, enquanto didactas, temos da comunicação que se 

faz e que se pode fazer neste contexto, interferindo nas conclusões do nosso estudo e 

orientando as suas propostas metodológicas. 

o capítulo organiza-se em três partes. Na primeira, pretende-se apresentar com a 

rapidez possível alguns aspectos considerados pertinentes do actual pensamento sobre 

a comunicação, essencialmente aqueles que a realçam enquanto espaço de encontro, no 

qual operam sujeitos-actores que, unidos por contratos sociais mas dispondo de liberdade 

de escolha, usam e jogam com a linguagem como instrumento relacional. Precisaremos 

nesta mesma altura alguns termos, tal como eles serão utilizados ao longo de todo o 

texto. Logo de seguida, equacionamos a actividade de adaptação no quadro da construção 

da interacção comunicativa, precisando os seus contornos enquanto actividade dialógica 

central no sucesso comunicativo. Finalmente, incluímos a dimensão do sujeito-actor e 

construtor de universos verbais, analisando as exigências que, ao nível das suas 

competências de interactante, uma actividade como esta lhe coloca. 

1. Comunicação e interacção. Entendimentos (e desentendimentos) conceptuais 

1.1. Tendências actuais na abordagem da comunicação 

A comunicação, pelo papel que desempenha na evolução histórico-cultural das 

sociedades e em particular na vida cultural, social, psicológica e afectiva dos seus 

membros, no modo como se realiza, nos instrumentos de que se socorre, nos subterfúgios 

a que lança mão em função dos fins que persegue, tem desde sempre fascinado o 

pensador, suscitando reflexões de vária índole que se situam em todos os quadrantes 

2 Note-se que, inversamente, também o discurso pedagógico pode servir à análise mais geral das 
interacções verbais, amplificando alguns fenómenos particulares (como a negociação ou a resolução de 
situações de conflito e de assimetria). Neste sentido, a aula, como outras situações institucionalizadas de 
comunicação, tem despertado o interesse de autores que trabalham no âmbito das ciências da linguagem 
(como por exemplo Cazden, Charaudeau, Gambier, Gülich, Gumperz, Hymes ou Kerbrat-Orecchioni). 
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das ciências humanas e sociais. 

V árias tendências, manifestando diferentes enfoques no modo como definem o 

seu objecto de estudo, traduzindo objectivos de trabalho divergentes e partindo de 

dados heterogéneos interpretados também de formas nem sempre coincidentes, se têm 

ultimamente desenvolvido sobre esta importante dimensão da actividade humana, 

complexificando e enriquecendo o conhecimento que hoje dela temos pela multiplicidade 

de ângulos de abordagem que representam. Se a comunicação permanece hoje, em 

muitas das suas realidades, um mistério, porque de uma arte também se trata, sem 

dúvida que os estudos a que tem sido sujeita contribuíram para elucidar alguns dos 

seus aspectos e para precisar o seu papel na construção do espaço social e relacional. 

Uma problemática orienta sempre, de um certo modo, a escolha do quadro teórico 

mais apropriado para a abordar. Aquela que nos propusemos desenvolver posicionou

nos, desde logo, numa linha de pensamento sobre a comunicação que valoriza a 

interacção enquanto actividade e procura observar o processo de produção do sentido, 

relacionando--o com cada contexto particular. Mais concretamente, induziu-nos a aceitar 

os desafios que actualmente colocam as abordagens de tipo etnográfico e 

etnometodológico, acreditando que são as que melhor a ela se adequam, mas conscientes 

de que nos remetem para uma posição de alguma fragilidade, por serem perspectivas 

de trabalho ainda em construção, minoritárias e que exigem um constante diálogo 

interdisciplinar (d. De Nucheze & Colletta, 1995). 

Importa neste momento evocar rapidamente as principais tendências teóricas que 

configuram o nosso pensamento sobre a comunicação, para seguidamente destacarmos 

alguns eixos de convergência em tomo dos quais se estrutura (seguimos de perto, no 

modo como as distinguimos umas das outras, as propostas de Bachmann, Lindenfeld & 

Simonin, 1981; Baylon & Mignot, 1991; Gambier, 1988; Halté, 1993b; Kerbrat-Orecchioni, 

1990; Vion, 1992). 

• Abordagens psiquiátricas e terapêuticas 

Estas abordagens, representadas especialmente, dentro do "Colégio Invisível", 

pela Escola de Palo Alto, na sequência de Bateson, um mito nas ciências humanas 

contemporâneas (d. Bateson, 1972-1989), assumem preocupações terapêuticas e tiveram 

uma importância decisiva na definição de novas problemáticas em comunicação, 

sobretudo pela exemplificação do vigor de um trabalho interdisciplinar concertado (d. 

Watzlawick, Helmick-Beavin & Jackson, 1972, uma obra dedicada a Bateson, e ainda a 
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excelente apresentação e recolha de textos sobre a "nova comunicação"3 de Winkin, 1981; 

ver também a apresentação das teorias de Bateson em De Salins, 1992: capítulo 5). 

Perseguindo um projecto de desenvolvimento de uma teoria geral da comunicação 

inspirada na obra de Bateson, os seus autores, cuja formação essencialmente psiquiátrica 

os distingue de outros membros do Colégio que trabalham numa vertente mais 

etnográfica e sociológica, pretendem chegar a uma teoria da terapia sistémica, aquela 

que interpreta os comportamentos dos indivíduos relacionando-os com as múltiplas 

interacções que experienciam. 

• Abordagens etno-sociológicas 

De índole antropológica e sociológica, estas abordagens deram origem a estudos 

muito diversificados e actualmente em fase de grande dinamismo, estudos que 

organizamos em duas correntes predominantes: a etnografia da comunicação e a 

etnometodologia da linguagem . 

.. Estudos em etnografia da comunicação 

Sob a influência da rica tradição anglo-saxónica em antropologia social, cultural e 

linguística, onde avultam investigadores como Boas, Sapir, Whorf e toda a escola 

antropológica americana da primeira metade do século, e ainda beneficiando do 

contributo teórico dos membros da primeira geração do "Colégio Invisível", 

nomeadamente Bateson, Hall, Birdwhistel ou Goffman, desenvolve-se nas últimas 

décadas um novo domínio de investigação denominado etnografia da comunicaçã04. 

Equipas multidisciplinares reúnem-se em torno de autores como Hymes, Gumperz 

ou Goffman, formando uma interdisciplina que recusa o espartilhamento da ciência e 

cuja finalidade é descrever a utilização da linguagem em situações de comunicação 

precisas, na sua articulação com a vida social e os factos socio-culturais, destacando as 

3 A expressão "nouvelle communication" deve-se a Weakland (1967, referido por Winkins, 1981) e 
designa toda a vasta corrente, com ampla representação nos actuais paradigmas da comunicação, que 
começa a desenvolver-se nos Estados Unidos durante os anos 60 por oposição aos modelos telegráficos da 
comunicação. 

4 Apesar de um primeiro esgar de Hymes em 1962, a etnografia da comunicação nasce oficialmente em 
1964, com a publicação, directamente motivada na edição das Estruturas Sintáctie/ls de Chomsky, de um 
número especial da revista American Anthropologist intitulado uThe ethnography of communication". Nesse 
número colaboram autores como Hymes, Gumperz ou Goffman (referido por Bachmann, Lindenfeld & 
Simonin, 1981: 63). 
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normas que presidem ao funcionamento das interacções (ou as regras de uma gramática 

da comunicação). Interessando-se pelas questões inerentes à comunicação inter-cultural, 

a etnografia da comunicação procura as regularidades (previsíveis ou não) no uso da 

linguagem, explicando-as em função das definições socio-culturais de cada situação, e 

lança o conceito fundamental de comunidade linguística (speech community), aquela que se 

define pelo conhecimento de um "repertório verbal" comum, compreendido como: "all 

varieties, dialects or styles used in a particular socially-defined population, and the 

constraints which govern the choice among them" (Gumperz, 1977, cito in Saville-Troike, 

1989: 49). 

Pretendendo lançar uma teoria da comunicação enquanto sistema cultural, numa 

visão sincrónica e diacrónica, esta tendência assenta nos seguintes princípios teóricos 

básicos: 

• concepção global de comunicação, de situação de comunicação e de 

competência de comunicação, noção-chave (Hymes, 1972, 1984; ver à frente); 

• concepção total de língua enquanto realidade cuja existência é condicionada 

pelos contextos psico-sodo-culturais de uso (Hymes, 1972, 1984; De Salins, 

1992); 

• valorização do papel do contexto físico, individual e socio-cultural da 

interacção; este princípio ditou um grande interesse pelas variações códicas, 

inc1usivé as individuais, interpretadas enquanto marcas de construção 

colaborativa de uma relação interpessoal, e pelas variações inter-culturais; 

implicou igualmente a rejeição do determinismo comunicativo e a ideia de 

que a interacção é uma re-criação constante e dinâmica do mundo pelos 

sujeitos, em função do contexto, dos pressupostos culturais e das experiências 

pessoais; 

• integração do comportamento verbal no comportamento humano mais global. 

A etnografia da comunicação, domínio extremamente activo sobretudo em estudos 

sobre a interacção com e entre crianças (d. Ochs & Schieffelin, 1983) e em situações de 

bilinguismo e de bi-culturalismo nas suas implicações escolares (d. Cazden, John & 

Hymes, 1972), interessa-se hoje pelos fenómenos da interacção sodal partindo de uma 

perspectiva interaccionista e ambicionando a construção de uma teoria da linguagem 

enquanto fenómeno social. Para tal, adopta uma metodologia descritiva indutiva, 

empírica e naturalista, observando os eventos comunicativos no seu contexto de produção 

original, através de um trabalho de terreno exaustivo que frequentemente oculta 

regularidades sistemáticas e faz ressaltar um conjunto de detalhes divergentes, facto 
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que lhe franqueou a fama de domínio de estudo ateórico (ver duas excelentes introduções 

em Saville-Troike, 1989, e De Salins, 1992, esta última do ponto de vista do professor de 

LE). 

"" Estudos em etnometodologia da linguagem 

Outra corrente no seio da etnosociologia desenvolve-se nos finais dos anos 60 nos 

Estados Unidos, abrindo um novo campo de estudos de grande actualidade: a 

etnometodologia da linguagem (d., para uma apresentação, Coulon, 1987). 

Por referência mais directa à sociologia, nomea~amente à sociologia da linguagem, 

e inspirando-se em autores como Bernstein ou Goffman, a etnometodologia foi lançada 

por Garfinkel (1967), criador do termo. Tendo como finalidade descrever os 

procedimentos (ou "métodos", isto é, os saberes e o saber-fazer) que utilizam os membros 

de uma dada sociedade para organizar a interacção e gerir adequadamente o conjunto 

de problemas comunicativos do quotidiano, e como pressuposto que os comportamentos 

comunicativos, como quaisquer outros, são rotinizados socialmente e repousam num 

número limitado de elementos adquiridos em comunidade que apelam para uma cultura 

comum dos sujeitos, suscitadora de mecanismos de interpretação e de acção social (d. 

noção de implícito social de Garfinkel, 1967), os estudos em etnometodologia intentam 

contribuir para a descrição mais alargada dos comportamentos sociais. Assim, optam 

por analisar a realidade tal como se manifesta e se constrói na interacção, acreditando 

numa ordem objectiva, empírica, metódica, inteligível, racionalizável e familiar (d. 

Gülich, 1990). 

Entendendo as conversações como a forma fundamental da organização social, 

logo, como um meio privilegiado para sua observação e uma via de acesso ao saber 

implícito partilhado pelos actores sociais (d. Jefferson & Schenkein, 1978), a 

etnometodologia abriu caminho, essencialmente sob o impulso e a coordenação inicial 

de Sacks, para um novo tipo de investigação, a análise das conversações5 . 

Terreno actualmente muito dinâmico, onde sobressaem autores como Sinc1air, 

Coulthard, Jefferson, Schenkein ou Schegloff, a análise das conversações institui a troca 

verbal, actividade discursiva socialmente estruturada e colaborativamente construída, 

como o objecto de um estudo detalhado a partir do qual se elaboram os conceitos, 

5 Note-se a definição de etnometodologia dada por Gumperz, onde as preocupações com o processo 
conversacional são já evidentes: "the first tradition to deal with conversations as coopera tive endeavors, 
and to focus on sociological analysis of verbal interaction" (1977-1984, cito in Saville-Troike, 1989: 130). 
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adoptando a mesma metodologia de análise indutiva e empírica que atrás referimos. A 

finalidade do domínio é construir uma gramática das trocas verbais e relacioná-la com 

formas próprias de apreender a realidade social, observando muito detalhadamente 

certos fenómenos conversacionais (tais como os procedimentos de abertura da troca, de 

distribuição da palavra, de terminação da conversação) e não negligenciando toda a 

problemática do não-verbal. Para tal, desenvolve sistemas complexos de transcrição de 

fenómenos próprios da oralidade, como os encavalgamentos ou as alternâncias de pausas 

e silêncios (d. Schenkein, 1978). 

Em todo este trabalho, no qual, repita-se, não é tanto a linguagem em si que é 

objecto de interesse mas a construção social e comum de uma ordem social, os 

etnometodólogos encontram-se com os linguistas que, pela mesma época, começam a 

preocupar-se com a oralidade. Porém, os métodos seguidos são aqui originais: trata-se 

de encontrar as categorias descritivas pertinentes para os sujeitos (adoptando uma 

perspectiva émica) e não impô-las aos dados naturais pela pressão de um corpo 

sistemático de conhecimentos descritivos, prática corrente da linguística conversacional. 

Gülich (1990: 80) fala, a este propósito, numa "mentalidade de análise etnometodológica" 

na qual se reconhecem todos estes investigadores independentemente do objecto que 

estudam, mentalidade que caracteriza com três conceitos fundamentais: interacção, ordem 

e efectuação (achievement). A interacção, mais propriamente, é a sua noção essencial. Por 

seu intermédio, abordam o discurso como uma efectuação interactiva dotada de uma 

certa ordem que lhe dá unidade, na qual colaboram todos os co-actores e cujo sentido 

não se precisa em função de normas exteriores, antes reside no próprio processo de 

produção. Note-se que encontramos actualmente estes mesmo princípios em numerosos 

autores que se debruçam sobre a conversação e outros tipos de discurso no âmbito das 

ciências da linguagem (como Bronckart, 1985; Carton, 1985; De Gau1myn, 1986, 1987a, 

1987c, 1991a; De Pietro, 1990; Gülich, 1986a, 1986b, 1990, 1993; Gülich & Kotschi, 1983; 

Kerbrat-Orecchioni, 1990, etc). 

o facto das investigações assim orientadas frequentemente conduzirem, pelo 

menos na sua primeira fase, a sistemas formais de grande rigidez, que valorizam 

exclusivamente pressões e restrições conversacionais de tipo sistémico e esquecem outras, 

próprias à situação, foi evidenciado por Goffman, que introduziu nos conceitos anteriores 

o de "flexibilidade comunicativa" e, sobretudo, acrescentou às restrições conversacionais 

outras a que chamou "ritos de interacção" ou "restrições rituais" (Goffman, 1974). Trata-se 

de um segundo nível de análise que se articula com o primeiro e que se debruça sobre 

os rituais complexos que regem o encontro interpessoal (tais como os sistemas de figuração 

ou a inter-regulação dos territórios dos sujeitos). 
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• Abordagens linguísticas 

Estas abordagens, de natureza e finalidades eminentemente linguísticas, 

preocupam-se antes de mais com o funcionamento da língua, que encaram enquanto 

um processo, definindo como unidade de observação o discurso e a conversação. Assim 

se diferenciam de outras tendências da mesma índole mas minimalistas, cuja unidade é 

a frase. Kerbrat-Orecchioni (1986, 1989, 1990) e Bronckart (1985: 93) falam, a seu propósito, 

de uma pragmática de 3° grau, a "pragmática das interacções conversacionais" ou a "análise 

conversacional"6, tendência que integra na sua problemática linguística a relação 

interlocutiva, ultrapassando uma perspectiva "monologalista" e construindo-se 

teoricamente em torno de dois conceitos básicos: a intersubjectividade e a interlOCUçãO (ci. 

Bange, 1992b; Baylon & Mignot, 1991; Bronckart, 1985; Le Bray, no prelo; Kerbrat

Orecchioni, 1986, 1990; Santos, 1987; Vion, 1992). Mais precisamente, a pragmática 

linguística de 3" geração é aquela que, inscrevendo a linguagem num contexto actancial e 

observando os processos discursivos reais, se preocupa com as produções comunicativas 

como co-actividades que se desenrolam nos planos verbal, para-verbal e não-verbal 

(Vion, 1992: 259)'. 

Referências fundamentais na nova abordagem pragmática são de novo Garfinkel, 

Sacks e Schegloff, com a sua análise conversacionallançada nos anos 60 que referimos 

atrás. Note-se neste quadro que nem sempre é óbvia a diferenciação desta tendência 

com a anterior, a não ser pelo seu discurso mais centradamente linguísticd. Trata-se, de 

qualquer forma, de uma vertente de estudo mais europeia (ci. nota anterior), responsável 

por modelos bastante vulgarizados que descrevem a dinâmica dos processos 

conversacionais (ci., por exemplo, os trabalhos dos autores da escola de Birmingham ou 

da de Geneve, com o seu famoso modelo hierárquico, em Moeshler, 1985; Sinc1air & 

6 Cf. também noção de pragmlllinguística de Baylon & Mignot (1991) ou ainda de linguística interaccionista 
de Gambier (1988). 

1 Note-se que esta perspectiva pragmática, negligenciada pelas primeiras escolas do domínio, é ainda 
extremamente recente. Corroborando esta afirmação, observe-se a seguinte definição vulgarizada de 
pragmática: "la pragmatique ( ... ) ce n'est pas une autre conception de la compétence langagiêre mais 
plutôt une démarche, une stratégie de connaissance différente. On peut considérer, dês lors, qu'il existe 
deux approches possibles du même objet-Iangue: celle de la linguistique formelle (ou saussurienne), qui 
analyse les signes et les phrases comme notions abstraites ou potentielles, et celle de la pragmatique, qui se 
penche sur le phénomene de mise en énoncé ou d'actualisation. En d'autres termes, iI existerait une 
linguistique formel1e, étudiant la langue en puissance, et une linguistique pragmatique, étudiant la langue 
en usage" (Bronckart, 1985: 93; d. op. cit.: capítulo 7, ou Gambier, 1988, para uma apresentação das 
primeiras escolas pragmáticas). 

8 Note-se, aliás, que Bachmann, Simonin & Lindenfeld (1981) não consideram esta distinção e que De 
Salins (1992) prefere falar em duas abordagens da mesma natureza e baseadas em teorizações comuns, a 
partir de Hymes, mas extremamente diferenciadas: a americana, de orientação etnometodol6gica, e a 
europeia, de orientação linguística. 
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Coulthard, 1975; Roulet et al, 1985). 

As, abordagens linguísticas têm sido objecto de alguma polémica pelo seu alegado 

formalismo, excessiva simplificação e sobretudo porque negligenciam o quadro 

sociológico mais abrangente no qual as conversações têm lugar. Bouchard (1993: 138), 

dando voz a estas críticas, afirma que a abordagem se fecha sobre si mesma e é 

contextuaImente de uma extrema linearidade, alheando-se de uma totalidade semiótica 

pertinente para compreender e descrever a interacção (ver ainda Auchlin, 1988; Bouchard, 

1988; De Salins, 1992; Jacques, 1988; Vion, 1992). 

• Abordagens filosóficas 

Concluímos esta apresentação das diferentes perspectivas de análise da interacção 

comunicativa que influenciam o nosso estudo com a abordagem filosófica, aquela que, 

na tradição anglo-saxónica, procura reconstruir, marcada pelo positivismo lógico, os 

postulados racionais que presidem à actividade conversacional, na sequência da 

pragmática analítica, e que forneceu a todas as outras a célebre noção de acto de fala ou 

de linguagem, noção que, mesmo se amplamente criticada pelo seu formalismo, é utilizada 

por todas as correntes de análise interaccional (d. Bronckart, 1985; Gambier, 1988; 

Trognon, 1993). Nela se situam autores tão divergentes como Grice (1979) e as suas 

máximas conversacionais, Wittgenstein e a noção de jogo de linguagem, Ducrot com as suas 

leis do discurso, Searle (1981) e a teoria dos actos de linguagem, Austin (1962), e ainda, 

embora numa perspectiva mais dialógica, F. Jacques (1988). 

• Convergências transdisciplinares 

A pluralidade de correntes de trabalho que acabamos de referir traduz, a nosso 

ver, a complexidade do fenómeno que tomam como objecto de estudo, como lembra 

Gambier: "du fait même qu'une interaction ( ... ) est multidimensionnelle, elle peut être 

abordée de plusieurs angles" (1988: 47). Fenómeno que, enquanto produto de uma 

actividade humana particularmente complexa e rica, não se deixa abarcar por um ponto 

de vista único, sugerindo abordagens que ultrapassam as fronteiras disciplinares e que 

cruzam entre si vários domínios das ciências da linguagem, psicológicas e sociais. Nas 

palavras de Riley: II a theory of human action and a theory of human knowing implying 

as it does a description of all the constituants of communication events, but also the full 

range of psychological, epistemological and socio-cultural factors involved in the 

perception of such events" (1985c: 92). 
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Entender a comunicação interpessoal exige em particular uma abordagem teórica 

que articule as acções humanas em torno de duas dimensões simultâneas, explorando 

as intersecções que daqui resultam (d. Charaudeau, 1993): 

a externa ou situacional, espaço de práticas sociais, culturais, históricas, onde 

se jogam e cruzam as identidades dos sujeitos determinadas pelos estatutos e 

papéis que assumem e pelas representações do evento preciso em que se 

encontram; 

a interna ou verbal, relacionada com a construção permanente, em inter-relação, 

dessa mesma identidade. 

Cada uma destas dimensões constitui um território de estudo que tradicionalmente 

é ocupado por disciplinas diferenciadas, do que resulta a obrigatória heterogeneidade 

de teorias, assim como a incapacidade descritiva e compreensiva de todas elas. Todavia, 

assiste-se recentemente a uma tentativa de definição de espaços de trabalho mais 

abrangentes e complexos, que intersectam vários pontos de vista com o objectivo de 

desenvolver uma abordagem integrada dos factos discursivos, sociais e culturais. Dessa 

tentativa, presentemente num estádio teórico ainda elementar, da qual resulta a definição 

de um novo objecto de estudo transdisciplinar, dão-nos conta autores como Bachmann, 

Lindenfeld & Simonin (1981), Bange (1992b), Colletta (1991a, 1991b, 1991c), De Nucheze 

& Colletta (1995), De Salins (1988, 1989, 1992), Gumperz (1989), Hymes (1984), Kerbrat

Orecchioni (1990), ou Vion (1992), entre outros. 

Podemos destacar alguns pontos de convergência teóricos (Halté fala em 

"convergência transdisciplinar", 1993b: 16) em torno dos quais se estrutura este novo 

espaço de reflexão (d. também Angenot, 1991, Gambier, 1988; Halté, 1993b; Vion, 1992): 
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valorização do conceito de interacção e de todos os outros que lhe estão 

associados, tais como negociação, co-operação, colaboração; 

aceitação da natureza dialógica da actividade comunicacional; 

sua abordagem com a finalidade de fazer emergir as intersecções permanentes 

e dinâmica entre as normas rituais, especificadas socialmente, e as vivências 

locais intersubjectivas, eventualmente criativas; 

perspectivação da criatividade verbal como palco de produção de sentidos e 

de encontro entre sujeitos; 

entendimento do discurso como o resultado não do uso pessoal que os 

indivíduos fazem da linguagem, nem desta como código universal ou 

imanente, mas das práticas sociais coordenadas de co-actores inseridos numa 
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dada comunidade socio-verbal; 

abordagem do discurso como um fenómeno complexo, global, funcional, do 

qual uma ordem sistemática e lógica pode ser extraída no meio da diversidade 

de superfície algo caótica das práticas verbais; 

descrição de uma linguagem total que os interlocutores supostamente partilham 

e que utilizam em interacção para construir uma nova ordem simbólica. 

Em termos metodológicos, uma abordagem da comunicação com estes 

presssupostos apela para a valorização das práticas sociais como contexto de estudo e 

ponto de partida para o desenvolvimento das noções teóricas. Assim, exige "investigadores 

do terreno" (Bachmann, Lindenfeld & Simonin, 1981: 121) que trabalhem sobre dados 

verbais autênticos, naturalistas, completos e exaustivos e os abordem segundo um ângulo 

interno, relacionando-os com situações psico-socio-relacionais bem definidas. Tais dados, 

que provêm de "terrenos de acção estratégicos" (Gumperz, 1989: 7), são recolhidos com o 

apoio de meios tecnológicos, preferencialmente a videogravação, e transcritos com a 

ajuda de sistemas adequados. 

As opções quanto à recolha e tratamento dos materiais verbais a analisar são, 

nesta medida, cruciais para o desenvolvimento teórico. A abordagem émica, que visa 

descobrir a ordem dos comportamentos dos sujeitos e não impô-Ia, procurando preservar 

a sua qualidade autêntica, é claramente privilegiada, ditando a preferência por técnicas 

qualitativas e descritivas. De realçar ainda a valorização da subjectividade e da intuição 

do observador (d. De Salins, 1992; Van Lier, 1988). 

Indicámos atrás a focalização sobre o funcionamento dialógico da interacção 

como um dos pontos de convergência interdisciplinar do novo paradigma que procura 

apreender o fenómeno comunicacional. Pela sua particular relevância neste estudo, 

julgamos pertinente referir rapidamente as origens desta orientação teórica, orientação 

que nos permite relacionar a actividade de adaptação com a intencionalidade pedagógica 

dos seus actores. 

Pensar a comunicação de um ponto de vista dialógico reflecte uma atitude teórica 

que se situa na continuidade dos grandes percursores que foram Bakhtine (1929-1977), 

no que toca ao pensamento ocidental europeu, e Sapir, Whorf, Boas, ou Bateson, se nos 

situarmos no âmbito da reflexão norte-americana (Winkin, 1981). 

Realçamos aqui, pela sua originalidade e vigor teórico, assim como pelo real 

contributo relativamente ao tema deste trabalho, a enunciação por Bakthine do "princípio 

dialógico", princípio esse que viria a desempenhar um papel fundamental nas abordagens 
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mais recentes das actividades comunicativas. Na voz do autor: "Toute énonciation ( ... ), 

est une réponse à quelque chose et est construite comme tel" (1977: 105). Por isso: "le 

mot est une sorte de pont jeté entre moi et les autres. S'il prend appui sur moi, à une 

extremité, iI prend appui sur mon interlocuteur. Le mot est le territoire commun du 

locuteur et de l'interlocuteur" (op. cit.: 124). Consequentemente, o enunciado não pode 

ser atribuído a um único sujeito, nem mesmo àquele que o enuncia: ele é sempre o 

produto de uma actividade social. 

Nesta concepção dialógica das interacções verbais, Bakhtine sublinha o papel do 

contexto social: "la situation sociale la plus immédiate et le milieu social plus large déterminent 

entierement, et cela de l'intérieur, pour ainsi dire, la structure de l'énonciation" (op. cit.: 124). 

Dele fazem parte as imagens do outro postas em prática durante a interacção, imagens 

que interferem nos comportamentos verbais e que presentificam o interlocutor na voz 

daquele que se lhe dirige. Assim: 

"l'énonciation est le produit de l'interaction de deux individus organisés et, même 
s'i! n'y a pas un interlocuteur réel, on peut substituer à celui-ci le représentant moyen du 
groupe social auquel appartient le locuteur. Le mot s'adresse à un interlocuteur; iI est fonction 
de la personne de cet interlocuteur ( ... ) iI ne peut y avoir d'interlocuteur abstrait; nous 
n'aurions pas de langage commun avec un teI interlocuteur, ni au sens propre ni au sens 
figuré" (op. cit.: 123). 

É com estes pressupostos que o linguista (e crítico literário) russo postula a 

interacção verbal como ponto de partida para a abordagem do fenómeno comunicativo, 

enunciando algumas das ideias hoje mais vulgarizadas por aqueles que se debruçam 

sobre a interacção como prática social. Ideias que, em particular, permitem compreendê

la como espaço estruturado pela dinâmica das relações sociais, um espaço também de 

encontro e de descoberta do outro, abrindo caminhos conceptuais para uma nova 

definição mais abrangente de sujeito e de linguagem: 

"La véritable substance de la langue n'est pas constituée par un systeme abstrait 
de formes linguistiques ni par l'énonciation-monologue isolée, ni par l'acte psycho
-physiologique de sa production, mais par le phénomene social de l'interaction verbale, 
réalisée à travers l'énonciation et les énonciateurs. L'interaction verbale constitue ainsi la 
réa1ité fondamentale de la langue" (op. cit.: 135-136). 

Extremamente modernas para a época em que surgiram, as ideias de Bakhtine 

são actualmente centrais em ciências da linguagem e estruturam um novo pensamento 

sobre a comunicação. 

9 As ideias de Bakhtine reflectem, já em 1929, a mais viva crítica às duas orientações linguísticas 
predominantes na época, o "objectivismo abstracto" (cujo expoente máximo é protagonizado por Saussure) e 
o "subjectivismo idealista" (representada por Humboldt) (d. Bakhtine, 1977: 28 Parte, capítulos 4, 5 e 6, para 
uma ampla perspectiva crítica de ambas as tendências). Note-se que estas teorias prevalecerão dominantes 
ainda durante algumas décadas. 
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• Pertinência de uma abordagem etno-psico-sociológica da interacção 

Impõe-se neste momento uma breve síntese das ideias algo dispersas que temos 

vindo a apresentar, elucidadas por múltiplos quadros de referência onde destacámos 

todavia coincidências teóricas e metodológicas. 

Elas fazem emergir a comunicação como um fenómeno de uma extrema 

complexidade, inserido num funcionamento social mais lato que não oculta a sua 

natureza dialógica e mais propriamente que a apresenta como palco de encontros 

interpessoais durante os quais os sujeitos recriam a realidade ao mesmo tempo que se 

recriam a si mesmos. 

A sua abordagem como objecto de estudo exige um quadro teórico plurifacetado, 

integrativo e global, que preserve as suas características essenciais e dê conta das 

múltiplas dimensões da actividade humana que nela se jogam. Quadro que, com outros 

autores, qualificamos de "etno-psico-sociológico", na ausência imediata de outra 

expressão mais abrangente (d. Carton, 1981; Charaudeau, 1991; Colletta, 1991a; De 

Nucheze, 1995; Gambier, 1988; Kerbrat-Orecchioni, 1990; Lambert, 1983; Saville-Troike, 

1989; Vion, 1991, 1992). 

Embora ainda claramente minoritária (d. De Nucheze & Colletta, 1995), esta 

orientação de trabalho aponta claramente para a necessidade de se romperem barreiras 

disciplinares e de se criarem novos cruzamentos conceptuais na intersecção de várias 

ciências, que promovam o diálogo transdisciplinar. Nas palavras de Saville-Troike: "the 

field of inquiry lies at the intersection of linguistics and anthropology, and hermeneutics, 

folklore and political science, speech and social psychology" (1989:265). 

A par desta ideia, e tendo em conta um conceito de comunicação como prática 

social, a descrição do objecto em causa exige ainda uma teoria da acção (ou da inter

acção), que mostre que comunicar é sempre: "agir discursivement vis-à-vis d'un autrui 

pertinent (destinataire-interprétant) qui pourra toujours réagir de même, pour interagir" 

(Chabrol, 1990: 215-216; ver ainda Bange, 1992b; Chabrol, 1990; Charaudeau, 1991). 

Está assim construído, nas suas linhas mais grosseiras, o panorama conceptual 

que nos permitirá, no ponto 2, propor uma definição dialógica e construtivista de 

actividade de adaptação verbal. Desenhemos agora com mais detalhe alguns dos seus 

contornos. 
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1.2. Para uma compreensão do conceito. Os sentidos em presença 

1.2.1. Interacção e comunicação, ou a interacção comunicativa 

Convém precisar que utilizamos como equivalentes, no âmbito restrito deste 

trabalho, os conceitos de interacção e de comunicação, tendo optado, num esforço para 

sintetizar as diferentes noções que cada um abarca e para escapar a discussões 

intermináveis, pela expressão "interacção comunicativa"10, com Berrendonner & Parret 

(1990) ou Germain (1991), expressão que nos parece assaz cómoda e inócua. De qualquer 

modo, com De Pietro (1990: 29), pensamos que toda a comunicação tem em si uma 

natureza profundamente interactiva e que, por conseguinte, a análise dos processos 

interaccionais conduz a uma ética da comunicaçãd1• 

Vimos atrás que a reflexão teórica sobre a comunicação no âmbito da perspectiva 

em que nos situamos começa a desenvolver-se com maior consistência após os anos 50, 

sob a influência primordial de autores norte-americanos provenientes de diferentes 

horizontes científicos e de Bakhtine, um precursor cujo papel é sublinhado por vários 

autores contemporâneos (como Bachmann, Lindenfeld & Simonin, 1981; Bange, 1991b, 

1992a, 1992b; Baylon & Mignot, 1991; Bronckart, 1985; Gambier, 1988; Kerbrat-Orecchioni, 

1990; Roulet et al, 1985; Vion, 1991). 

A melhor forma de dar conta sucintamente dos novos conceitos em emergência é 

talvez confrontando-os com os modelos de comunicação mais vulgarizados, dos quais 

explicitamente se afastam. 

Exemplar, nesta ordem de ideias, é a oposição tenaz ao modelo do telégrafo ou do 

ping-pong (Winkin, 1981: 20). 

Muito em voga em certa época e com grande impacto nas ciências humanas e da 

linguagem12, este modelo de engenharia da comunicação é proveniente de contactos 

10 Winkin (1981), para referir a mesma noção, fala em "comunicação na interacção" e Lambert (1983) 
propõe como equivalentes a comunicação interpessoal e a interacção. Germain (1994a) entende a interacção 
como uma evolução teórica da noção de comunicação (ci., na mesma linha, Picard, 1992). 

11 Apesar do conceito de comunicação aparecer, na maior parte dos estudos, identificado genericamente 
com o de interacção já desde Bakhtine, esta precisão justifica-se devido aos constantes esforços teóricos 
para os diferenciar e para lhes definir fronteiras, sobretudo ao termo comunicação, "mat phare" (Baylon & 
Mignot, 1991: 6) ao qual é difícil impor limites. Dois movimentos contraditórios podem referenciar-se com 
estes objectivos: um primeiro, que visa reduzir o âmbito da noção de interacção, reduzindo-a exclusivamente 
à interacção verbal (d. Gremmo, Holec & Riley, 1978; Goffman, 1973; Lambert, 1983); um segundo que 
apresenta uma acepção tão globalizante de interacção que a actividade comunicativa se transforma tão s6 
numa parte de uma teoria mais geral da interacção, entendida como: "toute action conjointe, conflictuelle 
et/ou coopérative, mettant en présence deux ou plusieurs acteurs" (Vion, 1992: 17; d. ainda Bachmann, 
Lindenfeld & Simonin, 1981: 153). 

12 Note-se a sua presença em autores tão divulgados como Jakobson, em particular no seu famoso 
esquema da comunicação. 
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operatórios entre engenheiros em telecomunicações, ligados à evolução do telégrafd3, e 

linguistas (d. Shannon & Weaver, 1949, referido em Winkin, 1981). Propõe uma 

concepção técnica, linear e esquemática da comunicação interpessoal, decalcada das 

operações que resultam dos processos físicos de transmissão da informação. Transmissão 

que é o seu objecto central: observa-se a informação que circula, pela mensagem, de um 

ponto de partida, o emissor, para um ponto de chegada, o receptor, assim como o modo 

como percorre este percurso, que se pressupõe linear, desde que não existam ruídos nos 

canais que utiliza (d. Picard, 1992, que compara este circuito àquele que realiza uma 

encomenda que se expede pelo correio14; para uma apresentação detalhada, ver 

Bachmann, Lindenfeld & Simonin, 1981; Baylon & Mignot, 1991; Picard, 1992; Winkin, 

1981). 

E importante observar que este esquema matemático difere daquele, mais complexo, 

apresentado pela cibernética de Wiener, a cuja concepção esteve também ligado Shannon. 

Estruturado em torno da noção de sistema, este último modelo assenta em princípios de 

causalidade circular e de totalidade construídos em torno de conceitos como os de retroacção 

e de regulação, conceitos que se revelaram fundamentais em todas as evoluções teóricas 

posteriores e que iremos encontrar, entre outros, em Watzlawick, Helmick-Beavin & 

Jackson (1972) (d. Baylon & Mignot, 1991; Picard, 1992, e Winkin, 1981, para uma 

discussão15). Deste modo, enuncia alguns pressupostos sobre a interacção actualmente 

valiosos, tais como o princípio de um sistema mutuamente regulado, que funciona enquanto 

um todo com uma definição própria e que resulta de ajustamentos recíprocos realizados 

por e em inter-acção. Fala-se então da comunicação como um processo no centro do qual 

se desenvolvem as acções recíprocas dos interlocutores. 

o pensamento actual sobre a comunicação demarca-se ainda de uma outra 

abordagem aqui já mencionada, a da linguística formal, centrada na língua enquanto 

objecto e preocupada com a descrição das suas regras internas e imanentes· de 

funcionamento, em termos dos sistemas que a materializam (para uma discussão, ver 

Picard, 1992; Santos, 1988). 

À concepção restrita da comunicação que denotam os dois modelos acima 

apresentados, contrapõe-se hoje um conceito altamente complexo, integrativo, centrado 

13 Foi este facto que motivou a denominação que Winkin (1981) deu ao modelo. 

14 Le Bray, num mesmo universo imagético, fala numa "abordagemfluviaI ou ferroviária" da comunicação, 
que privilegia o local de partida e o local de chegada, negligenciando o percurso. 

15 Winkin (1981) refere o grande entusismo com que Bateson, em 1942, tomou contacto com estes 
conceitos inovadores que lhe permitiram avançar as suas teorias. 

35 



Secção I • Capítulo 1 

no sistema relacional e nas actividades verbais, que conjuga olhares diversos e confunde 

ângulos de análise. Tornou-se célebre, para o caracterizar, a analogia, frequente em 

autores do "Colégio de Palo Alto", com uma orquestra a tocar uma partitura invisível que 

se vai compondo à medida que é executada, orquestra sem maestro, na qual cada 

músico participa com os seus códigos pessoais, os seus rasgos, a sua arte, que produz 

uma composição polifónica, congregando os diversos timbres e estilos de execução dos 

artistas que a formam, todos eles insubstituíveis na sonoridade final (d. a noção de 

"nova comunicação" em Winkin, 1981: 7-8, revista por Lambert, 1983, e de "modelo 

orquestra!"). Esta metáfora mostra a interacção comunicativa como um processo original 

que se desenrola em co-construção, aberto à criatividade e à improvisação e único nas 

suas características mais essenciais. 

o modelo da orquestra, que enriquece alguns conceitos anteriores e introduz outros 

novos (d. Picard, 1992), abre portas ao interaccionismo comunicativo moderno, corrente 

que trouxe consistência a alguns dos seus princípios e os envolveu numa perspectiva 

teórica e metodológica mais desenvolvida. 

Uma primeira consequência crucial desta nova forma de pensar a comunicação 

prende-se com um certo esvaziamento das noções de locutor e de receptorjalocutário, demasiado 

grosseiras para explicar como surge esta nova palavra colectiva que se valoriza. Embora 

a ideia de um sujeito-locutor (ou o intra-locutor, como lhe chama Halté, 1993b) não se 

apague completamente, como adverte Colletta (1995: 60), ela é precisada por uma outra, 

a de inter-Iocutor, que permite destacar a inextrincabilidade radical de todos os sujeitos 

que co-agem numa dada situação, mesmo quando silenciosos. Mais propriamente, o 

inter-Iocutor é aquele que, com um outro, constrói um espaço simbólico comum, resultado 

de um 1/ fazer colectivo" que implica a coordenação constante da actividade verbal e 

supõe a permanente presentificação de cada um dos sujeitos na palavra que se troca, ou 

uma ética da acção colectiva (Baylon & Mignot, 1991). Neste sentido, o sujeito da 

comunicação não se define em termos absolutos e na sua identidade própria, mas na 

relação que cria, ou seja, em termos de intersubjectividade: "si l'on se place dans la 

perspective du seul sujet de la communication, il convient de définir le sujet par rapport 

à l'autre, plutôt que de façon absolue" (Lamizet, 1992: 42). Pensar deste modo a 

identidade é fazê-lo em termos de processos, de formas e, sobretudo, de percursos, de 

mudanças e de trocas. É nesta medida que Hagege afirma: "L'homme est par natu{e 

dialogal" (1985: 312). 
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Um outro aspecto importante no quadro desta abordagem da comunicação prende

se com o ponto de vista que adopta a propósito do conceito de língua e das dimensões 

que nela destaca. Mais propriamente, a língua é encarada não como um sistema imanente 

e com realidade autónoma, mas antes como uma construção social dinâmica, imprevisível 

e instável, inseparável da situação de uso. Valoriza-se então a "co-palavra" ou o "co

discurso", isto é, integra-se na definição de língua propriedades ligadas com as instâncias 

que a usam. Nesta medida, Hagege afirma: "s'intéresser au langage, c'est s'intéresser à 

1'homme défini par l'usage qu'il en fait" (1985: 316). 

Tudo aquilo que acabamos de expor reforça ainda a ideia de que a interacção é um 

processo diruimico no qual se reconstroem incessantemente o saber social e interpessoal, 

assim como a identidade dos sujeitos, processo também estratégico, relacional e inserido 

numa história, numa época e num momento. Destaca-se assim o seu carácter 

eminentemente socio-cultural. Mais concretamente, a interacção é um modo de realização 

das estruturas simbólicas socio-culturais próprias à comunidade particular em que ocorre, 

logo, está sujeita a profundas variações que são também as variações do modo como as 

diferentes culturas (e línguas) apreendem e se relacionam com o real: "La communication 

pourrait être considérée, au sens large, comme l' aspect actif de la structure culturelle" 

(Birdwhistel, 1970, cito in Winkin, 1981: 76; ver ainda Schefflen, cito in Winkin, 1981: 108; 

Gumperz, 1989; Hagege, 1985). 

Por outro lado, enquanto co-actividade, a interacção constitui-se estrategicamente no 

terreno. Assim sendo, a sua análise não incide na língua, "repertório de práticas virtuais" 

(Berrendonner, 1990: 12; Bronckart, 1985), mas no "agir comunicacional" (Bronckart, 1985: 

55) que resulta das escolhas realizadas, dentro desse repertório, em função de dados 

contextuais precisos e das competências estratégicas dos interlocutores. O agir 

comunicacional caracteriza-se assim pela criatividade verbal, pela flexibilidade e pela 

imprevisibilidade, características essenciais do evento interactivo. 

Por outro lado, efectua-se obrigatoriamente no terreno, pela actualização de planos 

estratégicos de (inter)-acção, mesmo quando os sujeitos se preparam para os encontros, 

como acontece em numerosos casos exemplificados pela situação pedagógica: "s'il est 

fréquent que les sujets 'se préparent' pour certaines interactions présentant un enjeu, et 

'mettent en place' divers scénarios d'action et de défense, il n'en demeure pas moins 

que la stratégie se décide sur le terrain en fonction de la dynamique particu1iere à 

l'échange ( ... ) les batailles se gagnent sur le terrain et non dans les projets préalables" 

(Vion, 1992: 196). 

Finalmente, o agir comunicativo pressupõe uma intencionalidade da parte dos 
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interlocutores16 (d. Bange, 1991b; Charaudeau, 1984: 167). Esta ideia de intencionalidade 

como condição de comunicação traz consigo uma outra, seu objecto: a do envolvimento 

comunicativo dos sujeitos no acto que estão a construir em conjunto, ou da existência 

de um princípio geral de cooperação interpessoal. Sendo colectiva, tal actividade pressupõe 

que os interlocutores possam contar efectivamente uns com os outros, na pressuposição 

da partilha de uma história vivencial comum (cultural, códica, interaccional, social). 

Neste quadro, constroem permanentemente "contratos de comunicação" (Ghiglione, 1986), 

ou seja, acordam entre si princípios e regras implícitos comuns que dão uma condição 

de possibilidade à troca. 

1.2.2. Uma abordagem construtivista da interacção 

Pretende-se neste ponto realçar o papel da interacção enquanto artesã de uma 

nova ordem do mundo. A pressuposição de que se parte é a de que as normas e o 

sentido interaccionais, assim como a identidade dos sujeitos comunicantes, são 

produzidos em situação, pela co-acção dos seus actores, e que, por conseguinte, são 

desprovidos de existência social autónoma: "l'interaction est un lieu ou se construisent 

le social, les représentations et les rapports de place. ( ... ) l'interaction est un lieu ou 

tout se rejoue même si ( ... ) tout semblait devoir être joué dês le départ" (Vion, 1992: 75). 

Deste modo, a ordem social que lhe pré-existe e que é partilhada pelos sujeitos (como o 

código, certas normas de contextualização ou rituais comunicativos), que a seu propósito 

desenvolveram em experiências anteriores semelhantes hábitos, atitudes, expectativas e 

rotinas, é reconstruída a partir de um jogo flexível que se serve da linguagem e que 

promove espaços de criação sempre renovados. 

As ideias precedentes apontam claramente para uma concepção socio-construtivista 

da interacção, que valoriza a actividade verbal cooperativa dos sujeitos-actores 

envolvidos, na linha de uma perspectiva etnográfica da comunicação e na continuidade 

teórica de alguns dos seus conceitos mais relevantes (ver atrás e Bautier-Castaing, 1990; 

Boutet, 1991; Charaudeau, 1991; De Pietro, 1990; Garnier, Bednarz & Ulanovskaya, 1991b; 

Germain, 1991; Gülich, 1990; Vion, 1991, 1992). 

Esta forma de encarar a interacção constitui de outro modo alguns objectos e 

conceitos cuja discussão permite elucidá-la. São eles: o sujeito; o real; o contexto; o 

sentido e a linguagem. 

16 Vários autores se têm apoiado no principio da intencionalidade como factor de identificação das trocas 
comunicativas (Baylon & Mignot, 1991; Charaudeau, 1984; Le Bray, no prelo; Vion, 1992). Baylon & Mignot, 
a este propósito, afirmam: "La communication ( ... ) a ( ... ) un caràctere intentionnel, elle est finalisée" (1991: 
10). 

38 



Interacção e actividades dia lógicas de adaptação verbal 

1.2.2.1. O sujeito-actor e a dialéctica com o interlocutor na construção da identidade de 

comunicante 

A comunicação põe em presença sujeitos que possuem uma identidade própria, 

formada por um conjunto de atitudes, conhecimentos, saberes, motivações, 

representações de si e dos outros, assim como por traços individuais de personalidade. 

No entanto, co-actor de uma actividade simbólica e semiótica onde projecta uma 

imagem de si mesmo e se deixa apreender por um outro com quem co-age, o sujeito da 

comunicação reconstrói-se na troca verbal, na sua identidade individual, cognitiva, social, 

emocional e relacional (ci. Chabrol, 1990; Charaudeau, 1984, 1991; Colletta, 1991a, 1995; 

De Pietro, 1990; Goffman, 1973; Gülich, 1990; Halté, 1993b; Hartog, 1991; Kerbrat

Orecchioni, 1990: 277; Lamizet, 1992; Vion, 1991, 1992, 1995). Por outras palavras, 

reestrutura-se enquanto síntese de várias faces (ci. Kerbrat-Orecchioni, 1982): osoi (face 

social, na qual se assume enquanto instância ideológico-discursiva); o je (o sujeito 

enquanto actor); o moi (a personalidade individual). 

Esta teoria do sujeito, indispensável, segundo Colletta (1995) ou Lamizet (1992), 

para levar mais longe uma teoria da interacção, ganha em vigor e clareza com o 

contributo dos trabalhos de Goffman (1973), autor que retoma o interaccionismo 

simbólico de Mead, nomeadamente trabalhando as noções de personagem, de papel/ 

identidade social e ainda de face e de figuração. 

A teoria de Goffman (1973) assenta numa concepção teatral da comunicação, 

desenhada a partir de análises subtis de situações quotidianas e dos ritos conversacionais 

nos quais se jogam implicitamente os mecanismos de identificação. A ideia fundamental 

é a de que o sujeito comunica através das "identidades sociais", ou dos personagens, 

que se vão construindo na interacção e que funcionam como máscaras de um verdadeiro 

"eu" identitário, máscaras que, para além de organizarem os comportamentos 

comunicativos (verbais, para-verbais e não-verbaig17), são também estruturadoras da 

personalidade. A comunicação torna-se então o terreno de uma luta simbólica das 

imagens em constante construção que cada um dos interlocutores reinvidica. 

Estas personagens que vão sendo definidas visam criar relações intersubjectivas 

de identidade e de poder, pela legitimação dos indivíduos que as sustêm (Charaudeau, 

1984), o que suscita constantes procedimentos de atenção à "face" ou à "identidade 

social", por meio dos quais se procura defender e delimitar as fronteiras do "territoire 

17 Cf. De Salins (1992), para uma análise de encenações que passam pela voz, pelo timbre, pela 
maquilhagem ou pela roupa. 
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du moi" (ci. Goffman, 1973, e a noção defiguração, trabalho de encenação do moi exposto 

ao outro, cujo objectivo é simultaneamente defender um território próprio e propor 

uma imagem valorizante). 

Esta definição de sujeito em construção precisa-se quando a perspectivamos em 

termos de uma teoria dos papéis (rôles) que se jogam em interacção. Embora associado a 

um estatuto, traço da ordem social relativamente estático, estável e institucionalizado, 

atribuidor de uma determinada posição interaccional e baseado em normas aceites na 

comunidade e passíveis de serem descritas como um conjunto de direitos e de deveres, 

o papel aparece como um conceito dinâmico, que opera e se especifica no seio de situações 

concretas, sendo transitório e negociável (ci. Cicurel, 1985; Gremmo, Holec & Riley, 

1977: 45; Kerbrat-Orecchioni, 1984, 1988). Ao comunicar, os participantes dão consistência 

a um determinado papel, que definem não a partir de um eu (mm) individual ou em 

função dele, mas de um soi, que constroem com o outro. Desta forma, a imagem que 

cada sujeito tem do seu papel, ou do seu soi, confere-lhe numa segunda identidade que o 

impele para formas de manifestação e de comportamento particulares. Neste sentido, o 

papel é: "un modele d'action pré-établi que l'on développe durant une représentation" 

(Goffman, 1973: 23). 

Durante a construção da relação social, o papel actualiza-se nas relações de lugar 

(rapport de places). O conceito de lugar (places), proveniente de Flahault (1978), é útil na 

análise de situações de comunicação, sobretudo nas assimétricas como a pedagógica, 

por articular a noção de "face" e a de "poder", relacionando um com o outro os sujeitos 

comunicantes e ajudando a precisar a identidade e os papéis que representam em 

interacção: "iI n'est pas de parole qui ne soit émise d'une place et convoque 

l'interlocuteur à une place correlative" (Flahault, 1978: 58). 

o lugar ajuda o sujeito a fixar a sua identidade num momento comunicativo 

preciso, situando-se relativamente ao interlocutor: "chacun accede à son identité à partir et 

à l'intérieur d'un systeme de pIaces qui le dépasse" (1978: 58). A sua ocupação é assim o 

resultado da intersecção de múltiplos parâmetros: "Une place est définie par des 

configurations particulieres de valeurs, de rapports de pouvoir, de savoir (et de savoir

faire) ainsi que par des normes qui légiferent, pour un groupe donné, les activités (buts, 

comportements, etc) du sujet qui l'occupe" (Coianiz, 1990a: 72). 

Deste modo, se a escolha do lugar não é nunca inteiramente livre, ela também não 
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é fixa (Colaniz, 1990a: 70), porque resulta de um sistema dinâmico de relaçõest8• Veremos 

no capítulo 2 que esta precisão é especialmente pertinente em contexto pedagógico. 

Esta concepção de papel (rapport de rôles) e de relações de lugar (rapports de places), 

que integra componentes simultaneamente sociológicos e interactivos, perspectiva numa 

óptica construtivista as acções verbais dos sujeitos. Por outras palavras, realça o facto 

do sujeito poder falar simultaneamente de vários lugares (sociais e verbais), construindo 

um "espaço interactivo próprio e modulável": "Par 'espace interactif nous désignons 

( ... ) une image de l'interaction construite par l'activité des sujets engagés dans la gestion 

de cette interaction. ( ... ) La construction, par chaque sujet, d'un espace interactif fait 

( ... ) l'objet d'une négociation constante" (Vion, 1991: 9/13). Tem pois um grande interesse 

na compreensão da interacção verbal, nomeadamente de certos fenómenos específicos 

ligados à definição dos papéis interactivos que surgem na comunicação, ajudando a 

perceber como se organizam, numa perspectiva socio-relacional, os "personagens" que 

representam cada encenação verbal. 

1.2.2.2. O real e as práticas sociais 

Também o real ou a situação, objecto, como o sujeito, de uma abordagem 

pluridisciplinar (Vion, 1992; Halté, 1993b), se define nos seus contornos mais precisos 

durante a interacção. 

Por outras palavras, os sujeitos criam o mundo de que falam, ao mesmo tempo 

que o referem e se referem a si mesmos enquanto sujeitos que com ele se relacionam (d. 

Hagege, 1985: 193). O real é pois objecto de uma reinvenção permanente, não existindo 

enquanto instância abstracta possuída pelo sujeito e sendo inacessível durante o circuito 

da troca enquanto materialidade com existência autónoma, que como tal se oferece à 

percepção física mas não ao diálogo. 

1.2.2.3. Interacção e discurso: a construção dialógica do sentido 

Pela inter-acção se constrói o discurso: "Discours is a communicative process by 

18 Vion, com outros autores, como Flahaut (1978), prefere às noções de estatuto ou de rôle as de rapport 
de places (1992) ou de espaço interactivo modulável (1995), que sublinham uma abordagem interactiva ausente 
nas primeiras. De Nuchêze (1991), não distinguindo entre estatuto e rôle mas usando a noção de place, 
partilha da mesma preferência. Usamos aqui ambos os conceitos, chamando a atenção porém para o facto 
do rôle não poder ser analisado em função de um único sujeito ou de um sistema social, mas de uma co
acção: "dans la mesure ou un rôle revient à établir un rapport de rôle et à s'inscrire dans une dynamique 
dont chaque acteur n'est qu'un co-acteur, la communication passe par la coordination et la négociation de 
rôles" (Vion, 1992: 82). 
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means of interaction" (Widdowson, 1984, cito in Van Lier, 1988: 51; ver ainda Bronckart, 

1993; Carton, 1981, 1985; Kotschi, 1986; Kramsch, 1984a, 1984b; Riley, 1981). O discurso 

é, por isso mesmo, o seu traço mais objectivo e o ponto de partida de toda a análise da 

actividade interaccional (Bronckart, 1993: 56). 

Enquanto resultado da palavra posta em inter-acção, o discurso provém de uma 

série de decisões tomadas interactivamente por ambos os interlocutores, em função de 

objectivos comuns e de estratégias próprias que evoluem continuamente de um modo 

negocial em função do discurso já acabado e daquele que se está a iniciar (d. Bange, 

1991a; Kramsch, 1984a, 1984b; Riley, 1981). Trata-se mais precisamente de um produto 

verbal e não-verbal, linguístico e extra-linguístico, como lembra Bronckart (1985: 96), 

que releva não da língua mas do seu uso, poligerido, ou antes: "construit en commun 

par les différents interactants, au terme d'une infinité de micro-négociations, explicites ou 

implicites, et portant sur tous les constituants de l'interaction" (Kerbrat-Orecchioni, 

1986: 14). Abordar o discurso equivale, na esfera desta noção, a abordar a negociação 

(Bange, 1991a; Baylon & Mignot, 1991; Carton, 1981, fala em "discurso em elaboração"; 

Kramsch, 1984a; Riley, 1981; Roulet, 1985; Roulet et al, 1985; d. a tentativa de análise 

empírica da dimensão negocial do discurso proposta pelo modelo da escola de Geneve, 

em Roulet et al, 1985). 

O que acabamos de afirmar não esquece as pressões de diversa índole a que se 

encontra sujeita a actividade discursiva: "Une conversation est une entreprise collective 

qui se trouve soumise à des contraintes d'ordre socioculturelle" (Bachmann, Lindenfeld 

& Simonin, 1981: 192). 

A discussão do discurso em elaboração reenvia obrigatoriamente aos processos de 

produção de sentido, sua finalidade essencial. 

O sentido não é uma verdade metafísica que existe independentemente dos sujeitos. 

Não é também uma verdade subjectiva, ou um conhecimento possuído por alguém, que 

o faz circular para um outro (como escrevem Baylon & Mignot, 1991: 17, o sentido não 

se transporta, ao contrário dos sinais que o veiculam). Por outras palavras, não estando 

na língua, no mundo, nem nos sujeitos, o sentido é uma "construência" da inter-acção 

que traduz a dimensão criativo-interpretativa mais essencial do uso da linguagem: "Le 

sens dans sa complétude est construit interactivemente" (De Pietro, 1990: 18; ver ainda 

Bange, 1991a; Boutet, 1991; Bronckart, 1993; Charaudeau, 1991, 1993; Kramsch, 1984a, 

1984b; Oesch Serra, 1993; Picard, 1992; Riley, 1981; Santos, 1988; Widdowson, 1985, etc). 

Construir o discurso é então situar-se e situar alguém no seio de um trabalho conjunto 

que tem como finalidade a produção social de sentidos partilhados. Note-se a presença da 
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linguagem nesta construção: "La recherche du sens est ( ... ) un processus ( ... ) qui ( ... ) 

converge et se manifeste dans l'exploitation raisonnée des moyens discursifs" (Oesch 

Serra, 1993: 26). 

Gumperz, definindo o sentido na mesma acepção, relaciona-o com as normas 

instáveis de produção/interpretação de cada encontro particular (d. análise desta questão 

em Saville-Troike, 1989: capítulo 4). Segundo o autor (1989), a constituição destas normas 

é negociada pelos interlocutores e depende quer das circunstâncias imediatas da situação, 

quer de uma série de pressupostos de natureza individual mas também histórica e 

sociocultural. Por isso, em vez de falar em sentido, prefere antes aludir a um ''processo 

de interpretação situada" (1989: 55): 

"pour décider d'une interprétation, les participants doivent d'abord établir une 
interprétation préliminaire, c'est-à-dire écouter ce qui est dit, émettre une hypothêse sur le 
type de routine qui est en jeu et se fonder ensuite sur un savoir social d'arriere-plan, ainsi 
que sur des attentes de coocurrence pour évaluer ce qu'est l'intention d'autrui et les 
attitudes exprimées" (Gumperz, 1989: 76). 

1.2.2.4. Os parâmetros situacionais/contextuais 

A necessidade de encarar os contextos que acompanham a actividade comunicativa 

dos sujeitos e nela e por ela se constituem tem sido sublinhada pelas principais correntes 

comunicativas, como condição para a reconstituição das redes de sentidos e para a 

compreensão da instabilidade das normas de produção/interpretação que acabamos de 

referir. Coulon fala, a propósito, nas relações estreitas entre os quadros discursivos e os 

situacionais ou, mais precisamente, na vacuidade das palavras quando retiradas do seu 

contexto de produção, chamando a atenção para: "l'incomplétude naturelle des mots, 

qui ne prennent leur sens 'complet' que dans leur contexte de production, que s'ils sont 

'indexés' à une situation d'échange linguistique" (1987: 29; ver ainda Watzlawick, 

Helmick-Beavin & Jackson, 1972: 124-126, quando se referem ao princípio da totalidade 

como uma das propriedades formais dos sistemas abertos). 

Pretende-se neste momento reflectir sobre a noção de contexto numa perspectiva 

construtivista e definir os elementos que o compõem, na pressuposição de que tais 

elementos exercem pressões fundamentais sobre a actividade adaptativa dos sujeitos, 

em particular em situação pedagógica. 
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Genericamente, por contexto ou situação19 entende-se o palco onde a palavra se 

realiza, palco simultaneamente pré-construído e reconstruído pelos sujeitos no curso do 

seu encontro, cujos contornos se precisam em função das relações e actividades 

comunicativas que desenvolvem, assim como de vivências socio-culturais anteriores: 

"Donnée à l'ouverture de l'interaction, le contexte est en même temps construit dans et 

par la façon dont celle-ci se déroule" (Kerbrat-Orecchioni, 1990: 206; d. ainda Hymes, 

1984: 100; Vion, 1992: 104). Englobante e pluridimensional, o contexto qualifica-se como 

socio-cognitivo-verbal, já que recobre diferentes realidades verbais e não-verbais, sociais, 

culturais e psicológicas, desde que consideradas pertinentes por quem nele actua. 

Assume-se que existe em qualquer situação um certo número de elementos fixos, 

de natureza socio-cultural e verbal, tidos por adquiridos pelos sujeitos porque fazem 

parte de um universo rotineiro que repousa numa cultura comum, os quais condicionam 

as suas expectativas e acções verbais, constituindo-se ainda em potentes mecanismos de 

interpretação dos factos sociais (d. Garfinkel, 1967, e a noção de implícito social). Estes 

elementos fixos coexistem e conjugam-se com outros, construídos, dotados de um elevado 

grau de intersubjectividade e eventualmente capazes de interferir sobre os anteriores. 

Esta (re)definição construtivista da situação tem uma importante função interactiva: 

é por ela que se precisa o "modus vivendi interaccional" (Bachmann, Lindenfeld & Simonin, 

1981: 130) e que os actores se tornam progressivamente acessíveis uns aos outros. 

Vários são os ingredientes que têm sido considerados na análise do contexto. 

Com outros autores, que realçam o valor metodológico da proposta de Brown & Fraser 

(1979, referidos em Kerbrat-Orecchioni, 1990: 77-82) e sobretudo do célebre modelo 

SPEAKING20 de Hymes (1967, referido em Bachmann, Lindenfeld & Simonin, 1981: 73-

19 A noção de contexto é alvo de alguma polémica, em particular no que respeita aos componentes que 
a formam e à sua abrangência, polémica na qual não pretendemos participar mas de que damos aqui 
brevemente conta. 

Os desencontros terminológicos decorrem essencialmente dos diferentes sentidos atribuídos: 
- ao binómio situação/contexto (para alguns, a situação engloba o contexto, como por exemplo para 

Vion, 1992, para outros, é por ele englobada, como para Kerbrat-Orecchioni, 1990, ou Baylon &t Mignot, 
1991); 

- ao binómio texto/contexto (para certos autores, como Vion, 1992, o texto não está incluído no contexto, 
para outros é uma das suas componentes, como afirmam Watzlawick, Helmick-Beavin &t Jackson, que se 
referem a contextos interpessoais: "Les messages ouvertement échangés deviennent partie intégrante du 
contexte interpersonnel" (1972: 132). 

20 O modelo SPEAKING, que define oito componentes da situação de comunicação (setting, participants, 
acts, keys, instrumentalities, norms, genres), é considerado por Bachmann, Undenfeld &t Simonin (1981: 73-76) 
como a mais importante referência metodológica da etnografia da comunicação (d. Lambert, 1983, que o 
utiliza para a situação de ensino). 

Brown &t Fraser decompõem a situação em dois componente maiores: cena (scene) e participantes 
(participants). A cena compõe-se do quadro espacia-temporal (setting, isto é, os aspectos físicos, funções 
institucionais e sociais da situação, que decorrem da sua natureza social) e das finalidades (purposes), que se 
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76), que a primeira retoma, consideramos três componentes fundamentais, que se devem 

entender nas suas interrelações constantes (d. Charaudeau, 1984, 1993; Porcher et al, 

1979: 11-35; Finnochiaro & Brumfit, 1983: 67-68; Vion, 1992): 

componente sociocultural, relativa às circunstâncias físicas e às funções 

institucionais e sociais da situação, definidas em função da sua natureza social 

e da sua história, assim como das suas finalidades; 

componente psico-social, concernente às identidades sociais, individuais e 

psicológicas dos participantes, às suas relações mútuas, conhecimentos 

partilhados, papéis, funções, expectativas e contratos relacionais que 

estabelecem; 

componente comunicacional, que abarca as finalidades e formas 

intercomunicativas, textos e cotextos e ainda os meios semióticos, verbais e 

não-verbais. 

o modo como estes componentes contextuais se combinam entre si e as 

configurações elementares que daqui resultam permite, num certo número de casos, 

diferenciar situações comunicacionais, ou tipos de interacção. Note-se que a definição de 

critérios com esta finalidade é, neste estudo, de suma importância, na medida em que 

nos permite, numa etapa posterior, oferecer uma caracterização contextualizada da 

comunicação pedagógica e, mais propriamente, de alguns dos seus aspectos específicos, 

como a adaptação (d. capítulo 2). Todavia, a heterogeneidade natural das situações (d. 

Dabene, 1990a), decorrente da variabilidade dos espaços interactivos criados pelos 

interlocutores, impede tipologias com carácter finito. Por outras palavras, não é legítimo, 

a não ser no que respeita a situações extremamente simples e rotineiras, referir tipos de 

interacção, mas antes orientações privilegiadas para determinados formatos, que, no 

terreno da acção, se precisam. Nesta reflexão se inscreve uma das problemáticas 

recorrentes deste estudo: a da heterogeneidade das práticas de linguagem no quadro de 

situações comunicacionais estritamente formatadas. 

1.2.2.5. Das linguagens da comunicação 

Qualquer reflexão sobre a comunicação não pode alhear-se dos objectos semióticos 

definem em relação ao quadro espacio-temporal e aos participantes, podendo distinguir-se entre finalidades 
globais da interacção, finalidades pontuais de cada acto de fala particular e finalidades intermédias, 
correspondentes a cada sequência interactiva. Os participantes são uma componente fundamental, devendo 
ser considerados em múltiplos aspectos que se constituem no processo interaccional: identidades individuais, 
sociais, psicológicas, relações mútuas, conhecimentos partilhados, papéis, funções, expectativas. 
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que, por um lado, a materializam e que, por outro, a determinam e influenciam, ou das 

linguagens ao dispor dos sujeitos comunicantes para a construção da relação interactiva 

de que temos vindo a falar. 

Por linguagem entende-se, na linha de uma perspectiva interaccionista, o conjunto 

de sistemas semióticos utilizados pelo homem para comunicar, servindo-se de 

potencialidades cognitivo-afectivo-sensoriais específicas e genéticas. 

Entre eles, avulta a língua, sistema de grande complexidade que lhe permite falar 

de tudo e sobre tudo, exprimindo o real tal como o apropria de acordo com uma 

subjectividade que a língua iniluencia21 e, ao mesmo tempo, construir espaços sociais e 

culturais intersubjectivos. 

A língua é simultaneamente o espaço potencial da expressão do eu, serve as relações 

interpessoais e permite ao sujeito desenvolver a consciência de si, dos outros e do real, 

assim como construir a sua identidade pessoal e cultural (Gumperz, 1989). É também 

depósito das memórias de uma comunidade, permitindo-lhe continuar viva e coesa e 

evoluir de acordo com uma identidade própria. Encontra-se intimamente ligada com a 

história cultural e social das sociedades, pelo que se transforma com elas, ao mesmo 

tempo que contribui para a sua transformação. 

Procede-se correntemente, a partir dos anos 80, a um movimento terminológico 

que implica a deslocação do uso exclusivo do termo língua para o termo linguagem, 

procurando-se deste modo representar a focalização sobre os processos de produção do 

discurso, integrando neles os parâmetros situacionais e inter-relacionais. Em particular, 

pretende-se reforçar um sentido de heterogeneidade das práticas verbais e de variação 

e oscilação da palavra, articulando-o com o plano do uso e da inter-acção, por oposição 

a um conceito formalista, imanentista e instrumental de língua enquanto um sistema de 

signos com uma ordem própria e autónoma, objecto de apropriação por um sujeito que 

a ele recorre para exprimir sentidos e, como tal, objecto também de descrição e de 

fixação no interior dos seus próprios constituintes e relações. Permite tal forma mais 

recente de encarar a língua dar conta ainda do enunciador não só como utilizador mas 

também como sujeito-criador do sistema verbal, inscrevendo na palavra a sua 

singularidade e a história única de uma relação interpessoal particular. 

Gumperz, com a sua noção de repertório verbal (ver à frente), destaca estes 

princípios, chamando a atenção para a natureza polilectal da situação comunicativa. 

21 Hagege, discutindo o papel da linguagem na apreensão do mundo pelo sujeito, escreve: "La langue 
reconstruit à son propre usage, en se les appropriant, les objets et notions du monde extérieur ( ... ) Ainsi les 
langues, en parlant du monde, le réinventent" (1985: 170). 
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o pressuposto em causa é o de que a linguagem existe e fabrica-se na palavra (Baylon & 

Mignot, 1991: 49). Esta forma de a encarar abre a possibilidade de conceptualização de 

fenómenos comunicativos como a criatividade, a improvisação ou o desvio. 

o conceito mais lato de linguagem que assim se define, presente neste estudo, 

sugere a observação dos seus modos de fabricação e de renovação durante as situações 

de uso, ou de como se manifesta no discurso e se adapta à relação interlocutiva: "Mettre 

en oeuvre la langue dans l'activité de parole qui en est constitutivement inséparable, 

c'est adapter son systeme à la relation d'interlocution ( ... ) On ne peut qu'intégrer à la 

définition de la langue les propriétés liées aux instances d'interlocution. L'homme est 

par nature dialogal" (Hagege, 1985: 213). Deste modo, o nosso interesse pela linguagem, 

neste trabalho, reenvia para um interesse mais amplo coincidente com a relação entre 

os sujeitos que a conhecem e utilizam para se conhecer. 

A este propósito, Hagege (1985: capítulo 9), refere três pontos de vista complementares 

na abordagem das línguas22: 

morfo-sintáctico (observando as relações entre os sistemas que as compõem); 

semântico-referencial (referente às relações com o mundo exterior que 

representa) ; 

enunciativo-hierárquico (tomando-a nas suas manifestações discursivas, por 

referência às instâncias dialogais). 

o último ponto de vista é privilegiado no quadro do nosso estudo. 

• Da pluralidade das linguagens 

O homem dispõe de linguagens diversas para se instituir enquanto Sujeito e 

enquanto parceiro de comunicação. Não se reduzindo a manifestações acústicas, essas 

linguagens permitem-lhe, pelas formas originais como se combinam, se completam e se 

precisam, exprimir sentidos complexos, ambíguos, subjectivos, modulando mensagens 

e influenciando formas interpretativas. 

Neste sentido, contesta-se a distinção simplista e equívoca entre linguagens verbais 

e linguagens não-verbais, preferindo-se-Ihe uma concepção abrangente que dê conta da 

22 O autor chama a atenção para o facto de estarem aqui em causa pontos de vista e não níveis, reforçando 
os laços de solidariedade entre eles: "la réalité linguistique se déployant selon les trois faces à la fois, il est 
clair que les trois points de vue doivent correspondre à trois champs d'un seul et du même regard" 
(Hagege, 1985: 277). 
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multicanalidade das linguagens humanas (Berrendonner, 1990; Cosnier, 1982; Cosnier 

& Brossard, 1984b; Gumperz, 1989; Kerbrat-Orecchioni, 1986: 18; Le Bray, no prelo; 

Mucchielli, 1991; Picard, 1992; Watzlawick, Helmick-Beavin & Jackson, 1972): "le langage 

ne comprend-il à la fois du Verbal et du Non Verbal? Autrement dit "Communication 

non Verbale" ne devrait pas être synonyme de communication non langagiere; une 

partie du langage est non verbale" (Cosnier & Brossard, 1984b: 7). 

A análise da realização do fenómeno comunicativo estende-se hoje aos diferentes 

timbres que compõem a totalidade da orquestra comunicacional, que lhe formam a 

sonoridade própria e que lhe conferem espessura simbólica, ou a uma comunicação total 

onde dificilmente se diferenciam as linguagens de que se serve. O sentido resulta, nesta 

abordagem, de um jogo subtil onde cada sujeito utiliza materiais simultaneamente 

verbais, para-verbais e não-verbais, emitindo enunciados resultantes de combinações 

sinérgicas de elementos semióticos voco-acústicos e visuais. Na mensagem multimedia 

não se isolam, excepto para fins analíticos, os diferentes sinais utilizados. 

Vários autores têm chamado a atenção para a urgência em abordar assim, 

integradamente e de um modo sistémico, os códigos semióticos que compõem a 

comunicação, descrevendo relações que não são de subordinação, mas antes de inclusão 

e de complementaridade (d. Bachmann, Simonin & Lindendeld, 1981; Bronckart, 1985; 

Cosnier & Brossard, 1984b; De Salins, 1992; Gumperz, 1989: 40-41; Kerbrat-Orecchioni, 

1990; Le Bray, no prelo; Mucchielli, 1991; Vion, 1992). Embora os estudos frequentes 

que surgem nos últimos anos sobre esta questão não disponibilizem ainda uma teoria 

integrada satisfatória, dado o verbocentrismo das teorias linguísticas prevalecentes, 

colocam à nossa disposição um certo número de elementos úteis para avançar nesta 

reflexão. 

Cosnier e a escola lionesa são aqui uma passagem obrigatória, essencialmente 

pelas categorizações que estabelecem dos vários sistemas semióticos, em particular do 

não-verbal (d. Cosnier, 1982; Cosnier & Brossard, 1984b). Analisando a dimensão de 

multicanalidade da comunicação humana, Cosnier (1982) inicia a sua observação empírica 

isolando dois planos que a materializam (Saville-Troike, 1989: 145, complexifica esta 

análise, propondo um quadro com duas entradas): 

verbo-acústico (onde inclui também os fenómenos para-verbais); 

visual (que informa, entre outros aspectos, sobre o sexo, a etnia, a idade ou o 

meio socio-cultural). 

Relativamente a este último, menos explorado, distingue entre duas classes de 

sistemas semióticos (d. Cosnier & Brossard, 1984b: 7): 
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o não-verbal co-textual, que faz parte da linguagem, contribuindo dinamicamente 

para as trocas verbais, numa complementaridade com o plano propriamente 

verbal, ou textual; abarca sinais cinéticos rápidos, marcadores da enunciação, 

ou o fluxo mimo-gestual (o olhar, o riso, os gestos); 

o não-verbal contextuaI, que não é langagier, não contribuindo dinamicamente 

para a interacção; respeita aos sinais estáticos, ou cinéticos lentos, que funcionam 

como marcas sociais e são índices de contextualização (posturas, marcas da 

posição social dos interlocutores, por exemplo, como o vestuário ou os odores). 

Segundo os autores, texto, co-texto e contexto associam-se para constituir o 

"enunciado total", que definem como: "énoncé langagier hétérogene formé para la 

synergie des 3 sous-systemes: verbal, vocal et gestuel" (Cosnier & Brossard, 1984b: 27-

28). 

Atentemos mais de perto nos canais visuais, sobretudo na expressão proxémica e 

na expressão quinésica, os mais elaborados dos sistemas visuais, pela relevância que 

assumem na comunicação pedagógica. 

• Expressão proxémica, ou a linguagem do espaço 

Os trabalhos de Hall (1984; s.d.), apesar da sua influência tardia relativamente à 

época em que foram inicialmente publicados, estão na origem do interesse que a análise 

destes códigos tem ultimamente despertado. 

O autor propõe o termo proxémica para constituir esta nova área de estudo em 

semiótica da comunicação: "O termo 'proxémia' é um neologismo que criei para designar 

o conjunto das observações e teorias referentes ao uso que o homem faz do espaço 

enquanto produto cultural específico"(Hall, s. d.: 11). Pretende-se com ela construir 

uma gramática dos espaços, estudando a sua organização social e pessoal na incidência 

que tem sobre os comportamentos comunicativos, bem como a percepção que dela faz o 

homem. Também a dimensão cultural desta organização é um dos objectos de estudo, 

assim como a comunicação intercultural, nas modalidades semióticas não-verbais que 

mobiliza. 

Um dos aspectos do trabalho de Hall que maior interesse tem despertado prende

se com os diferentes significados interaccionais e culturais da organização do espaço. 

Identificando três tipos de organização (fixa, semi-fixa e informal), o autor sublinha em 

particular a variação no posicionamento físico dos sujeitos uns relativamente aos outros 

(distinguindo entre distância íntima, pessoal, social ou pública), e relaciona-a com a 
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regulação da relação interpessoal, evidenciando o dinamismo antropológico do espaço. 

Dinamismo que conduz às noções de "território" e de "marcador de território", 

fundamentais na compreensão das relações humanas que se estabelecem também pelo 

espaço (Baylon & Mignot, 1991). 

Por outro lado, alguns estudos (como os de Sommer, 1973, e de Cosnier, 1977, 

referidos em Cosnier, 1982: 274) parecem mostrar a estreita dependência entre as 

estratégias conversacionais e as variações proxémicas, ou seja, fazem corresponder 

alterações dos formatos do espaço a alterações dos comportamentos comunicativos. 

• Expressão quinésica, ou a linguagem do corpo 

o termo "kinesics" encontra a sua origem nos anos 50 em Birdwhistel (1952), um 

autor pouco vulgarizado na sua época que, preocupado com o funcionamento global 

da comunicação enquanto uma das formas de realização das estruturas culturais, refere 

a linguagem gestual como uma das suas expressões mais relevantes. 

A quinésica estuda o significado das expressões corporais no âmbito de uma 

relação interpessoal, significado que se precisa sempre na sua relação com a estrutura 

semiótica mais global em que se inscrevem os comportamentos e cujas variantes são 

elucidadas: 
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pela identidade do sujeito (d. Goffman, 1973, que mostra como a imagem que 

pretende dar de si mesmo condiciona o comportamento gestual); 

pela relação interpessoal (note-se que o tipo de gestos utilizados por cada um 

dos interlocutores é extremamente significativo quanto ao tipo de relações 

interpessoais, reflectindo nomeadamente as relações de lugar estabelecidas 

numa determinada troca comunicativa; exemplificando, gestos mais amplos 

denotam maior poder); 

pela situação; 

pela cultura que lhe é própria; neste âmbito, alguns autores, como Birdwhistel, 

estudam a variação cultural da expressão quinésica, partindo da hipótese de 

que há um selecção de índole cultural dos gestos: "La culture, ça s'incorpore" 

(Baylon & Mignot, 1991: 145; ver Kellerman, 1992); a identidade cultural de 

cada língua relaciona-se assim com uma determinada forma de expressão 

gestual e explica o facto da alternância códica, por exemplo em situações de 

bilinguismo, se fazer acompanhar de alternância quinésica (d. Winkin, 1981, 

a partir de estudos dos autores da "nova comunicação"). 
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A teorização da expressão quinésica, nomeadamente na sua manifestação gestual, 

foi bastante desenvolvida por Cosnier (1982) e Cosnier & Brossard (1984b), a partir de 

estudos empíricos que lhes permitem encontrar alguns princípios sistemáticos quanto 

ao seu funcionamento, úteis para uma descrição sistémica. Entre eles, o da variabilidade 

formalfunção, presente também na linguagem verbal, e o do funcionamento estreitamente 

complementar da linguagem verbal e da quinésica (d. ainda Bourel & Le Bray, 1982, e 

Kellerman, 1992). 

Pela sua funcionalidade, Cosnier diferencia em particular os gestos do locutor e os 

do receptor, qualificando estes últimos de gestos de retroacção, e mostrando que assumem 

no discurso uma importante junção de pontuação (gestos de cadência) ou de regulação 

(gestos-emblema), encarando-os por isso mesmo como elementos inalienáveis da co

actividade interactiva (De Salins, 1992: 168, fala, a seu propósito, numa função de co

pilotagem). Estes gestos constituem um dos mais importantes elementos codificados 

pelo sujeito para interpretar a actividade do parceiro dialógico e para precisar certos 

contornos da sua identidade na comunicação, utilizando-os mais especificamente como 

reguladores da sua própria actividade verbal. 

Apoiando-se nestas constatações e noutros estudos que refere (d. Cosnier, 1982: 

262), o autor propõe uma classificação dos gestos que parte da distinção inicial entre 

gestos comunicativos e gestos extra-comunicativos, classificação que utilizaremos neste 

trabalho, dada a relevância dos códigos não-verbais na comunicação em aula de LE (ver 

capítulo 2; para outras tipologias, consultar De Salins, 1992; Kerbrat-Orecchioni, 1990; 

Le Bray, no prelo). 

1.2.3. Princípios da interacção: a cooperação/colaboração e a negociação 

A perspectiva socio-construtivista de comunicação que temos vindo a desenvolver, 

especificando o modo como concebe alguns dos seus componentes essenciais, postula a 

qualidade radicalmente colaborativa do encontro verbal. 

Decidimos discutir numa alínea própria esta qualidade, pela relevância que assume 

numa investigação como a nossa, que se debruça sobre um procedimento específico de 

colaboração institucional. Note-se que as questões aqui levantadas serão à frente 

retomadas, no quadro de uma discussão focalizada sobre a nossa temática. 

A cooperação ou colaboração entre os sujeitos que se encontram para comunicar é 

uma condição de diálogo que foi clarificada por Grice (1979). Para o autor, toda a 

interacção obedece a uma regra constitutiva obrigatória, ou a um princípio geral, que 
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qualifica de "cooperativo", princípio que traduz a partilha pelos sujeitos que comunicam 

de uma mesma finalidade que os orienta nos processsos de regulação necessários à 

construção do sentido. 

Mais propriamente, Grice define a cooperação como um traço geral específico de 

todo o discurso, que decorre da sua qualidade ética ao mesmo tempo que a reflecte: 

"Nos échanges de paroles ne se réduisent pas ( ... ) à une suite de remarques 
décousues, et ne seraient pas rationnels si tel était le caso Ils sont le résultat, jusqu'à un 
certain point au moins, d'efforts de coopération; et chaque participant reconnait dans ces 
échanges (toujours jusqu'à un certain point) un but commun ou un ensemble de buts, ou 
au moins une direction acceptée par tous" (Grice, 1979: 60). 

o princípio cooperativo (op. cit.: 61) explicita a ideia de que os interlocutores 

empreendem uma actividade colectiva a partir de saberes partilhados adequados e 

pertinentes e de normas que respeitam, mesmo quando perseguem pontos de vista 

próprios. Parret (1990) ilustra-o referindo-se a um jogo de xadrez no qual ambos os 

jogadores cooperam dentro das mesmas regras sem as contestar, mas procurando tirar 

delas o melhor proveito próprio e destruir eventualmente o adversário, entrando em 

concorrência com ele. 

Especifica-se este princípio em quatro máximas conversacionais que traduzem 

outras tantas convenções normalmente aceites pelos sujeitos, sujeitos que procuram que 

o seu discurso seja verdadeiro (princípio da qualidade), relevante (princípio da relação), 

breve, claro e ordenado (princípio da maneira) e ainda que forneça a quantidade de 

informação necessária (princípio da quantidade). 

A referência a Grice, se é necessária por ter sido um dos primeiros autores a 

teorizar os procedimentos de entendimento cooperativo dos sujeitos da interacção, não 

é suficiente para formar o nosso quadro teórico nesta matéria. Com efeito, a revisão 

crítica das noções que propõe denuncia o seu formalismo, bem como a evacuação de 

uma perspectiva social (d. Bange, 1992b; Bronckart, 1985; Flahault, 1979; Gambier, 

1988; Murphey, 1986; Sarangi & Slembrouck, 1992). Segundo Sarangi & Slembrouck 

(1992: 123), o princípio cooperativo postula uma situação de comunicação ideal, da qual 

não está ausente a ideia de normativismo, inadequada para explicar as práticas 

conversacionais, nomeadamente as que ocorrem em contextos instrucionais. 

Concretizando, uma leitura social e simbólica da interacção permite constatar que os 

princípios desta "cooperação idealista" frequentemente não são pertinentes, como por 

exemplo o da qualidade, em situação pedagógica (d. à frente, capítulo 2). 
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Procurando explorar a ideia da existência de uma atitude cooperativa intrínseca 

ao fenómeno comunicacional, pensamos poder nela destacar duas dimensões (d. 

Pavlidou, 1991, ou Thomas, 1986, cito in Sarangi & Slembrouck, 1992): 

uma "cooperação contextuaI", dizendo respeito à partilha de um quadro 

situacional comum, pressupondo a definição de finalidades semelhantes; 

uma "cooperação formal", traduzindo a acção concreta, de natureza verbal, 

observável, instrumental. 

No quadro da "cooperação formal", distinguimos ainda entre duas possibilidades 

(d. Gambier, 1988: 46): quando os interlocutores se disputam ou concorrem entre si (ou 

quando prevalece uma orientação belicista, nas palavras de Murphey, 1986); quando se 

esforçam por se entre-ajudar (ou quando a orientação é pacifista). 

Esta especificação permite-nos diferenciar cooperação de colaboração: "alors que dans 

la collaboration les interlocuteurs sont d'accord d'aider réciproquement leurs partenaires 

à réaliser et à construire une communication, ceci n' est pas nécessairement le cas pour 

toutes les communications, même si les maximes de coopération sont respectées" 

(Murphey, 1986: 274). Numa palavra, se todas as situações dialogais se qualificam 

necessariamente como cooperativas, quer em termos contextuais quer em termos formais, 

umas especificam-se ainda enquanto colaborativas e outras não (d. atrás, exemplo do 

jogo de xadrês): "un comportement collaboratif ou non collaboratif est nécessairement 

coopératif, tandis qu'un comportement non coopératif n' est ni collaboratif, ni non 

collaboratif, mais simplement non pertinent" (Roulet et aI, 1985: 202; d. ainda 

Berrendonner, 1990; Bronckart, 1985, 1993; Parret, 1990). 

A busca de colaboração é sempre uma forma de legitimação dialogal dos objectos 

do discurso e das suas relações entre si e com os sujeitos. A sua recusa tem pois 

consequências eventualmente negativas na continuidade da interacção, quer no que 

toca às relações interpessoais, quer, mais restritamente, no que respeita aos contornos 

dos contratos de comunicação e à natureza das negociações sequentes (lógicas, temáticas, 

linguísticas, ... ). 

Segundo De Salins (1992), autora que subscreve a necessidade de uma teoria da 

comunicação diferenciar ambos os conceitos em jogo, eles não põem em causa o princípio 

postulado por Grice, em cujos termos é possível haver cooperação dentro da disputa. 

Neste sentido, propõe usar o termo co-operação para referir o princípio geral presente 

em toda a interacção, colaborativa ou não: "[c'est la] co-opération mutuelle qui permet 

aux gens de se parler ( ... ) li Y a une notion de partage qui n'est pas nécessairement 

irénique. Selon les cas, coopération peut être soit irénique, soit éristique" (De Salins, 

1992: 187). 
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Pensar a interacção em termos de co-operação conduz ao reencontro da natureza 

radicalmente dialógica da actividade verbal, atrás discutida com Bakthine, mesmo 

daquela aparentemente mais monologaJ23. Como afirma Berrendonner (1990), o carácter 

co-operativo traduz a "razão de ser" da interacção, porque só ele permite postular o 

esforço de entendimento e encarar a dimensão ética da acção colectiva (d. também 

Bange, 1991b; Chabrol, 1991; De Pietro, 1990; Gülich & Kotschi, 1983: 314; Halté, 1993b). 

Pela actividade co-operativa, os sujeitos projectam na comunicação imagens de si mesmos 

e dos seus interlocutores, antecipam sobre a relação, interpretam comportamentos, 

produzem sentido: "la connivence est aussi un moyen indispensable pour entretenir la 

communicabilité ( ... ). Sans l'existence de consensus normatifs, sans l'hypothese faite 

par chacun que Tautre est comme moi, et suit les mêmes normes', les comportements 

énonciatifs perdraient leur interprétabilité" (Berrendonner, 1990: 7). O trabalho conjunto 

com a linguagem inscreve-se nesta lógica co-operativa, traduzindo-a materialmente. 

A actividade co-operativa põe assim em confronto instâncias enunciativas que são 

sempre profundamente heterogéneas (Roulet, 1985; Vion, 1991), imprimindo a tal 

confronto uma possibilidade relacional que passa pela reinvenção de uma nova ordem 

simbólica e social (ver atrás). Deste modo, justifica a forma como atrás entendemos 

algumas das noções que configuram o conceito de comunicação, tais como as de sujeito, 

real, ou linguagem. 

Definir a acção comunicativa como co-operativa não implica, antes pelo contrário, 

o apagamento teórico da heterogeneidade que caracteriza de um modo profundo os 

sujeitos que se confrontam, seja qual for o seu grau ou nível de proximidade (d. o 

conceito de não-coincidência intrínseca de Authier-Revuz, 1990, ou de comunicação desigual 

de François, 1990). Sujeitos que definem por vezes divergentemente a situação, que 

perseguem objectivos que podem ser desencontrados, que se implicam em graus distintos, 

que não partilham os mesmos códigos, que são dotados de competências estratégicas 

próprias, que possuem atrás de si histórias de vida e experiências comunicacionais 

únicas. Reforçando esta unicidade que caracteriza cada sujeito, Casse & Deol afirmam: 

"chacun de nous est une culture en soi ( ... ) toutes les interactions interpersonnelles sont 

interculturelles par définition" (1987: 16). 

Assim, a cc-operação materializa-se no discurso enquanto actividade que se dirige, 

essencialmente, à regulação da divergência. Neste quadro, que nos conduz à observação 

das acções verbais concretas, ou dos modos de fazer e de dizer nos seus aspectos 

23 Ci., com Baylon & Mignot (1991), Kerbrat-Orecchioni (1990) ou Roulet et aI (1985), os sentidos 
divergentes concedidos aos binómios dialogal/dialógico e monologaI/monológico. 
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formais e substantivos, o princIpIO co-operativo especifica-se num outro, ligado à 

implicação conversacional, que qualificamos de negociativo (d. Gumperz, 1989: 23). 

A ideia da interacção como uma negociação emerge repentinamente nos estudos 

em ciências da linguagem no início da década de 80 (d. Canale, 1983; Carton, 1985; 

Gumperz, 1989; Kerbrat-Orecchioni, 1984, 1986; Kramsch, 1984a; Riley, 1981; Roulet, 

1985; Roulet et aI, 1985, entre outros), como modo de operacionalizar o postulado idealista 

de cooperação de Grice, pouco operacional sobretudo quando aplicado a determinadas 

situações que envolvem um elevado grau de não-coincidência, e mantém-se até hoje com 

grande vigor teórico e metodológico (d. Oesch Serra, 1993; Putnan & Roloff, 1992): 

"communication is understood ( ... ) as the exchange and negociation of information 

between at least two individuaIs through the use of verbal and non-verbal symbols, 

oral and written/visual modes, and production and comprehension processes" (Canale, 

1983: 4; ver ainda Gambier, 1988: 42; Roulet et aI, 1985). 

Entende-se por negociação todo o trabalho de gestão conjunta da interacção, 

prospectivo e retrospectivo, efectuado pelos interlocutores tendo em vista a co-construção 

de um objecto social tornado também comum, o discurso. Processo de ajustamento 

constante entre os sujeitos da comunicação, parte de uma estratégia de aceitação do 

outro na sua alteridade e de uma intenção real de implicação no discurso. 

Dele resulta o discurso (Kerbrat-Orecchioni, 1984: 224-225; d. ainda Carton, 1985; 

Gambier, 1988; Picard, 1992: 82; Riley, 1981; Roulet et aI, 1985), ou melhor, o inter

discurso ou oco-discurso (Colletta, 1991a: 4), noção que pretende dar conta de um modo 

mais explícito da natureza negociativa deste objecto verbal, mostrando-o como: "le 

résultat formeI des conduites des interactants dans le champ interactionnel, fruit de la 

gestion commune et négociée par les interactants de ce champ" (Colletta, 1991a: 4~4. 

Continuando nesta ordem de ideias, a negociação é encarada como factor importante de 

inovação, de mudança, de dinamismo e de criação (Bellenger, 1991). 

A noção de negociação é pois fundamental na análise da interacção. Em particular, 

ela permite observar as estratégias de construção do sucesso interactivo (Carton, 1985; 

24 Esta gestão comum é de algum modo tributária de um certo número de fenómenos diafónicos. 
Teorizados por Bakhtine, referem a integração pelo falante do discurso do interlocutor na sua própria 
palavra. Note-se que estes fenómenos não se identificam totalmente com os polifónicos, mais latos, também 
teorizados por Bakhtine, que aludem à intervenção simultânea de várias vozes num mesmo discurso. 
Roulet et aI (1985), discutindo ambos os conceitos, distinguem-nos pelo facto da diafonia, ao contrário da 
polifonia, manter diferenciadas as vozes dos interlocutores, mesmo que interpretando-as: "dans une stratégie 
diaphonique, l'énonciateur ne se contente pas de réagir, sans la toucher, à une parole présente ou de se 
référer à des paroles absentes, iI commence par reprendre et réinterpréter dans son propre discours la 
parole du destinataire, pour mieux enchainer sur celle-ci" (Roulet et a!, 1985: 71). 
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Oesch Serra, 1993). Uma interacção de sucesso (Auchlin, 1991; François, 1990) implica, 

com efeito, uma definição da situação com um elevado grau de consensualidade, para 

além de outros consensos locais de natureza diversa sobre as maneiras de dizer que se 

vão firmando ao longo do encontro, por meio de actividades negociativas. Gumperz 

chama a atenção, neste quadro, para a necessidade de negociação de um quadro comum 

de interpretação, quadro esse que supõe consensos mais particularizados sobre a 

definição da actividade em curso, assim como sobre a forma de a conduzir (1989: 72). 

Com estes pressuposto, alguns autores têm procurado precisar o conceito de 

negociação, dentro de um quadro dialógico e cooperativo, de forma a tomá-lo operacional 

(Kerbrat-Orecchioni, 1984; Oesch Serra, 1993; Riley, 1981, 1985a, 1985d; Roulet, 1985; 

Roulet et aI, 1985; Vieira, 1988, 1990, 1992a). 

Assim, Roulet (1985), aludindo a uma quarta dimensão da conversação pertinente 

para descrever as estruturas hierárquicas do discurso, sublinha o interesse em conceber 

a conversação com uma negociação a vários níveis (Roulet, 1985: 12). Para além da 

negociação principal, própria a toda a conversação, que toma como objecto os parâmetros 

situacionais, as "convenções de contextualização" (Gumperz, 1989) e a natureza do 

contrato comunicativo, Roul et alude ainda a outros níveis hierarquicamente inferiores, 

tornados pertinentes sempre que uma intervenção não possui "completamento 

interactivo"25. A negociação toca pois todas as dimensões do funcionamento dialógico, 

desde aquelas que se inscrevem no espaço externo, social, até às que configuram o 

espaço mais propriamente interno ou comunicacional (d. Carton, 1985; Gambier, 1988; 

Gumperz, 1989; Kerbrat-Orecchioni, 1984; Oesch Serra, 1993; Riley, 1981; Roulet, 1985; 

Widdowson, 1985). Note-se que, para Kerbrat-Orecchioni (1990), a primeira dimensão 

de negociação é hierarquicamente superior à segunda: "La négociation des pIa ces integre 

donc toutes les autres formes de négociation, et ce dernier aspect des fonctionnements 

interactionnels ( ... ) est hiérarchiquemente supérieur aux précédents" (1984: 235). 

Para além desta ideia de diferentes objectos de negociação situados a níveis distintos 

de funcionamento da interacção, pensamos que importa ainda considerar a existência 

de diferentes graus de negociação, acrescentando uma perspectiva social à actividadade 

em foco. 

Podemos explorar de duas formas esta variação em grau. Por um lado, 

25 Este conceito provém de Flahault e de Auchlin, sendo retomado pela escola de Geneve que o define 
do seguinte modo: "Nous appellerons 'complétude interactive' à cette propriété d'une intervention 
permettant à l'interlocuteur de prendre position et autorisant la poursuite linéaire de l'échange" (Roulet, 
1985: 9). 
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relativamente aos graus de intensidade da negociação, que dependem da quantidade de 

experiências e saberes partilhados pelos sujeitos de comunicação. Quanto menor for 

essa partilha, ou quanto mais reduzidos forem os aspectos comuns interactivamente 

pertinentes, mais forte, frequente intensa e subjectivamente sentida como indispensável 

será a negociação: "En clair, l'histoire et l'expérience communes constituent des facteurs 

aptes à faciliter la coopération conversationnelle" (Gumperz, 1989: 44). Neste sentido, o 

conceito de negociação aparece frequentemente como tributário do de divergência (ou 

interculturalidade). Assim, Trognon, entende que "négocier ( ... ) suppose nécessairement 

que les interlocuteurs soient en désaccord sur [quelque chose]" (1993: 98). A mesma 

associação está presente em Roulet et aI (1985), que relacionam as sequências de 

negociação com aquelas que se motivam na ausência de "completamento interactivo" 

(ver atrás), ou em Gumperz, quando escreve: "Lorsque les résultats virtuels ne font pas 

l'objet d'un accord entre les participants, ils doivent être négociés dans la discussion" 

(1989: 69). 

Por outro lado, importa encarar o grau de reciprocidade da negoczaçao. Nenhum 

comportamento verbal pode ser analisado fora da relação que constróem os interlocutores 

uns com os outros. Uma perspectiva social da negociação permite nela encontrar graus 

variáveis de reciprocidade, de participação e de simetria, traduzindo diferentes tipos de 

situações assim como diferentes relações de lugar (Araújo e Sá, 1993; Vieira, 1988, 1990, 

1992a). 

Note-se ainda que a negociação pode ser mais ou menos explícita e que ela é 

sempre mais intensa no início das interacções, visando a constituição do quadro 

situacional e a fixação das regras (Kerbrat-Orecchioni, 1984). 

1.3. Aspectos da competência de comunicação 

No modo particular como a actividade comunicativa se estrutura e desenvolve 

está estreitamente implicada a competência dos sujeitos que entre si constróem sentidos. 

Esta competência é muito claramente posta à prova em certas ocasiões específicas, 

como quando surgem problemas de intercompreensão ou quando a situação se 

caracteriza pela divergência códica. Neste sentido, as condutas de adaptação traduzem 

um das suas manifestações mais exemplares. Importa neste momento discutir brevemente 

um conceito de competência que nos acompanhará ao longo de todo o trabalho e que à 

frente precisaremos por referência à situação pedagógica. 

57 



Secção I • Capítulo 1 

Na actividade comunicativa do sujeito, e, mais propriamente, na determinação de 

aspectos precisos da sua competência, intervêm necessariamente as propriedades da 

comunicação e da linguagem que atrás pusemos em relevo. Assim, importa desenvolver 

uma noção de competência que as preserve, qualificando-se com os mesmos atributos, 

em particular a complexidade, a natureza construtivista, dialógica e contextualizada, a 

pluri-dimensionalidade e a multi-canalidade. Numa palavra, coloca-se a questão de 

conceber um conceito de competência coerente com uma teoria da comunicação global 

que se desenha hoje com traços cada vez mais precisos, mantendo-o distanciado de 

anteriores dicotomias formais como a saussuriana entre langue/parole ou a chomskiana 

entre competence/performance (para uma discussão, ver Hymes, 1984). 

A noção de competência de comunicação ocupa actualmente um lugar central 

nos estudos que se debruçam sobre as actividades do sujeito em funcionamento 

interactivo-comunicativo, sobretudo naqueles que o fazem no domínio da aquisição da 

língua, materna ou estrangeira. 

Na sua origem encontramos o ambiente intelectual que, nos anos 60, reage com 

convicção às teorias linguísticas e aquisicionais formalistas inspiradas no universo 

chomskiano. Mais concretamente, a noção de competência que actualmente prevalece 

tem as suas origens na sociolinguística e na etnografia da comunicação norte-americanas 

(d. Hymes, 1966, 1968, revistos em 1984; Fishman, 1971; Gumperz & Hymes, 1972), e 

impõe-se como uma proposta, ancorada em estudos empíricos sobre a actividade verbal 

no seu contexto pragmático e socio-cultural, explicativa do uso comunicativo da língua 

pelos sujeitos, ou melhor, da relação entre tal uso, as regras sociais e culturais e os 

parâmetros contextuais da situação. 

Inicialmente, a competência de comunicação é definida como: "knowledge of 

sentences, not only as grammatical, but aIs o as appropriate" (Hymes, 1972: 277). Esta 

definição, cuja originalidade ressalta num panorama académico dominado pelo 

generativismo e pelo inatismo, postulando a dicotomia formal entre a competência e a 

performance e divulgando o conceito de um locutor ideal, sublinha a ideia de ''frase 

apropriada" por oposição à de ''frase correcta", aquela que está de acordo com o sistema 

fechado da língua. Por apropriação ou adequação, entende-se a relação inseparável que se 

estabelece entre a frase e o contexto que a vê nascer. O locutor que enuncia frases 

apropriadas é então aquele que não só conhece e manipula o sistema da língua, mas 

também que o usa de acordo com uma situação que, com um outro, constrói (d. Canale, 

1983). 

Nesta noção de adequação, subordinada à de contexto (Hymes, 1984: 92), estão 
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envolvidos conhecimentos e competências que se relacionam com as dimensões históricas, 

sociais, culturais, mas também cognitivas, afectivas e psicológicas da situação. Em 

particular, acrescentam-se novas regras às linguísticas, as regras de uso, também 

extremamente variáveis de acordo com a comunidade e sub-comunidade linguísticas. 

Estas regras, cuja descrição cabe ao etnógrafo da comunicação, traduzem, nas palavras 

de Saville-Troike: "what the individual needs to know to be a functional member of the 

comunity" (1989: 108). 

A competência de comunicação compõe-se fundamentalmente de duas grandes 

dimensões: conhecimento e habilidade para o usar (d. Hymes, 1972: 282, e Canale, 1983: 5-

6, que retoma a concepção do autor anterior). Acrescentamos-lhes uma outra, ligada 

com as atitudes e motivações relativamente à língua e aos seus usos, ou com a carga 

afectiva decorrente da relação subjectiva do sujeito com o acto de comunicação (d. 

Andrade & Araújo e Sá, 1992). 

Competência pluridimensional, só se compreende em situação, pelo que a sua 

teorização apela para um outro conceito, o de situação de comunicação. Por outro lado, 

manifesta-se em e durante actividades de linguagem, outro conceito importante para a 

descrever. Por actividade de linguagem entende-se: "un ensemble de relations sociales 

qui s'effectuent selon des schémas articulés à un but communicationnel donné" 

(Gumperz, 1989: 70). 

A questão da variabilidade, aplicada às competências comunicativas, ganha 

pertinência neste quadro. 

Numa primeira abordagem, importa lembrar que, se todas as comunidades 

procedem a actividades verbais mais ou menos idênticas, elas realizam-se segundo 

formas comunicacionais extremamente diversas, sobre as quais pesam fortes pressões 

sociais, históricas, culturais e mesmo linguísticas (d. Hagege, 1985). 

Para além desta forma radical de variação da competência de comunicação, que 

qualificamos de cultural ou étnica (d. Colletta, 1994, quando postula umperfil étnico de 

interactante, característico de cada comunidade de origem), existe uma outra, mais 

directamente envolvida no nosso estudo: a variação inter-individual e mesmo, num certo 

sentido, intra-individual (Hymes, 1972). É nesta última acepção da variabilidade que se 

inscrevem fenómenos como a alternância de códigos, de registos e de estilos, bem como 

a criatividade verbal, a invenção, o jogo com a linguagem, os efeitos de sentido, a 

ambiguidade ou o implícito, fenómenos que estão particularmente envolvidos no nosso 

estudo. 
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Postular esta última dimensão da variação como elemento central numa teoria da 

competência, para além de aduzir novos argumentos para a rejeição do conceito de 

locutor e de locução ideais e de ditar a impossibilidade de descrever a habilidade 

comunicativa por referência a uma "comunidade verbal homogénea", motiva ainda o 

desenvolvimento de conceitos originais, como o de "repertório verbal" . 

A noção de repertório verbal estabelece uma articulação essencial entre o sujeito, a 

comunidade e as situações de uso, evidenciando a reorganização permanente dos 

meios comunicativos a que o sujeito procede e evidenciando o significado social e 

relacional dessa reorganização. Concretizando, a escolha do estilo, do código, da língua, 

do registo, do modo de dizer, reflecte as regras de organização e de relacionamento 

próprias a cada situação precisa (Gumperz, 1989; Hymes, 1984: capítulo 4). 

Descrever a competência de um determinado sujeito numa língua dada, parece, 

então, ser tarefa tão inútil como impossível. Importa mais propriamente encarar 

competências plurais, relacionando-as com comportamentos comunicativos singulares que 

se estruturam de modos sempre únicos em torno de determinados elementos da situação, 

ponderados pelo sujeito como pertinentes. 

Rapidamente, a noção .de competência de comunicação passou para a DLE, 

disciplina que desenvolveu a seu propósito uma teorização própria que importa agora 

retomar, pelo seu vigor analítico e porque nos será útil em etapas posteriores deste 

estudo26• 

o conceito aparece definido em DLE como uma competência de acção social 

complexa. Coste refere-se, a seu propósito, a uma "compétence valise" (ver Nota Liminar 

à obra de Hymes, 1984), querendo destacar a natureza abrangente e holística de um 

saber estratégico que resulta de um conjunto de atitudes, conhecimentos e capacidades. 

O esforço analítico que se desenvolveu na esfera deste domínio disciplinar, tendo 

em vista a concepção e implementação de programas de ensino, permitiu decompô-la 

26 A noção aparece em DLE, numa primeira fase, muito subordinada à perspectiva sociolinguística dos 
anos 70, no quadro das reflexões iniciais dos primeiros didactas-comunicativistas e da preocupação com o 
ensino funcional das línguas. Mais tarde, é sujeita a uma revisão crítica à luz das prioridades do ensino das 
línguas em contexto escolar (cf., para uma panorâmica desta evolução, o n° 153 de 1980 da revista LFDLM, 
e o n° 100, de 1995, da ELA; ver ainda Beacco, 1980; Besse, 1980a; Boyer, Butzbach & Pendanx, 1990; Canale, 
1983; Connors, 1980; Cook-Gumperz & Gumperz, 1982; Coste, 1976, 1978; De Salins, 1992; Galisson, 1980; 
Galisson & Coste, 1976; Moirand, 1982; Munby, 1978; Roulet, 1976; Roulet & Holec, 1976; Savignon, 1972). 
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em várias componentes27 integrativas e indissociáveis (d. Bergeron et aI, 1984; Canale, 

1983; Charaudeau, 1984; Kramsch, 1984a; Moirand, 1982, entre outros). Nesta perspectiva 

modular mas assumidamente sinérgica (Auchlin, 1991), que, como Canal e realça (1983: 

12-13), tem algum fundamento empírico mas de momento não mais é do que uma 

hipótese de trabalho, as diferentes componentes são identificadas como outros tantos 

níveis de análise que ilustram o que uma competência de comunicação mínima inclui, 

pouco se sabendo quer da forma como se inter-relacionam quer da forma como se 

adquirem28• Em particular, referencia-se: 

uma competência de linguagem, constituída pelo conjunto de conhecimentos e 

capacidades de utilização (produção e interpretação) dos signos que formam 

os diferentes sistemas semióticos verbais e não-verbais pertinentes, 

particularmente o sistema da língua (d. noção de competência gramatical em 

Canale, 1993: 7, de competência linguística em Charaudeau, 1984: 168, ou ainda 

de competência total em Le Bray, no prelo); 

uma competência discursiva, que engloba os conhecimentos e capacidades 

relacionadas com a "mise en scene du Dire" (Charaudeau, 1984: 177), ou com 

a construção de organizações textuais em função dos parâmetros da situação; 

uma competência referencial, que abrange os conhecimentos do mundo, seus 

objectos e relações, assim como dos diferentes domínios de experiência; 

uma competência pragmática, aludindo aos conhecimentos e capacidades 

referentes às formas linguístico-enunciativas mais eficazes do ponto de vista 

do alcance das intenções comunicativas do locutor; 

uma competência sociocultural, respeitante ao conhecimento e capacidade de 

utilização das normas de interacção entre os indivíduos e das regras 

socioculturais de uso dos sistemas semióticos em variados contextos; esta 

componente abarca ainda a relação do sujeito com tudo aquilo que constitui o 

património civilizacional e cultural de um povo, ou o seu sistema simbólico 

próprio, tal como crenças, maneiras de pensar e de agir, valores, atitudes, 

hábitos, história cultural; 

27 Charaudeau (1984) fala em ou domínios ou quadros de referência; Hymes chama-lhes sectores (1984: 
capítulo 6). Chama-se a atenção para o facto de ter sido o próprio Hymes (1972) a sugerir esta perspectiva 
modular da competência. 

28 Note-se que pouco se sabe ainda sobre a adequação deste inventário de componentes, sobre a sua 
universalidade ou ainda sobre a sua realidade psicológica, como sublinham Canale (1983: 12), Gaonac'h 
(1986: 283) ou Hymes (1984: 190). 
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uma competência estratégica, corpo de conhecimentos e capacidades relacionados 

com o domínio de estratégias de comunicação verbais e não-verbais, estratégias 

essas que permitem resolver dificuldades de comunicação, compensando falhas 

sentidas nas componentes anteriores (d. Canale, 1983, que introduziu a noção); 

uma competência social, potencial cognitivo e afectivo para interagir muito 

articulado com a personalidade e a identidade de cada sujeito, que se traduz 

na vontade e na capacidade de comunicar com outrém (d. Canale, 1983; 

Hymes, 1972, 1984). 

Transversal a todas estas competências inscreve-se uma outra, vulgarmente 

denominada de "metaverbal", que se refere ao corpo de conhecimentos sobre os próprios 

sistemas semióticos em uso e sobre a comunicação, a partir do qual os sujeitos se 

tornam aptos a aludir à comunicação e a trabalhá-la em interacção (De Gaulmyn, 1986; 

De Nucheze, 1994). Esta competência, que se situa a um outro nível de análise, é, por 

isso mesmo, uma iniludível condição da competência comunicativa dos sujeitos 

(Berrendonner, 1990; Vion, 1986; d. à frente). 

Note-se que esta forma de encarar a competência de comunicação recobre os três 

sistemas de funcionamento da linguagem que atrás observámos com Hagege (1985) e, 

mais propriamente, as grandes funções que, com Halliday (1973), desempenha 

(instrumental, interaccional, reguladora, pessoal, imaginativa, heurística, representativa). 

Se o esforço de identificação analítica dos componentes da competência é meritório 

em momentos de revigoração conceptual, é claro para todos que saber comunicar não 

se reduz à soma das componentes isoladas e descritas, pressuposição que remete para 

dimensões experienciais, globais e actanciais de uma competência que recusa a 

microscopia (d., muito especialmente, os conceitos de competência social e estratégica, 

que aludem a estas dimensões): "l'option communicative ne consiste pas en une simple 

mise en oeuvre de compétences ou de structures connues séparément et a priori, mais 

plutôt en une intégration de ces compétences et de ces structures dans l'action" (Hymes, 

1984: 190; ver ainda Canale, 1983). Não esqueçamos em particular que a competência de 

comunicação se define, antes de tudo, como uma competência contextualizada, que se 

presentifica e consolida no terreno, ou melhor, que saber comunicar é, nas palavras de 

Fonseca, "ser capaz de se integrar num dado contexto real e real~zar acções que visam 

transformar esse contexto mediante a construção de textos" (1994: 138). As operações 

requeridas pela competência não se reduzem por conseguinte à conjugação de todas 

aquelas que atrás enumerámos, pressupondo ainda e sobretudo a capacidade de captar 
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indícios situacionais pertinentes e de para eles orientar a estratégia interaccional: "être 

efficace dans une situation donnée de discours [c'est] adopter une stratégie heureuse" 

(Le Bray, no prelo: 23). 

Por outras palavras, a competência comunicativa julga-se à luz de um projecto 

global e comum de comunicação, e, mais propriamente, dos diversos meios que estão à 

disposição dos sujeitos para o gerir, meios esses que se situam ao nível de capacidades 

semióticas, mas também de habilidades e posturas interpessoais, afectivas, cognitivas, 

volitivas e estratégicas. 

Esta forma de encarar a competência, que a reforça como prática social (Cook

Gumperz & Gumperz, 1982; Wilkinson, 1982b), rejeita em absoluto uma aproximação 

centrada no sujeito, para valorizar uma abordagem interactiva na qual se precisa no 

quadro de circuitos dialógicos onde o parceiro é uma presença influente. Fala-se então 

numa "competência em construção" e nela se inscrevem quer a dimensão colaborativa 

da actividade de comunicação quer a possibilidade de criação e de recriação que ela 

envolve. 

A noção de "escolha" é pertinente para entender o conceito em foco à luz das 

práticas interactivas. Os sujeitos, interpretando dados contextuais de acordo com 

matrizes de leitura culturalmente constituídas e tendo ao seu dispor um repertório 

comunicativo de grande complexidade e variedade, efectuam continuamente escolhas, 

que presentificam discursivamente ao mesmo tempo que regulam um mundo inter

accional concreto e, em particular, o espaço que nesse mundo é reservado ao parceiro 

dialógico. Só neste sentido se entende a palavra como uma ponte lançada entre sujeitos 

que procuram mutuamente encontrar-se e que se implicam na demarcação de territórios 

de aproximação (d. atrás, com Bakhtine). As escolhas, espelho das competências 

comunicativas em palco, são então dotadas de uma profunda orientação social. Nelas 

se compõe ainda a criatividade verbal como forma de resposta à imprevisibilidade de 

cada palco de intervenção (Canale, 1983). 

Transformando o dire numa "maniere de dire" (Authier-Revuz, 1990) e ilustrando 

exemplarmente o agir comunicativo como um exercício de liberdade (Berrendonner, 

1990; Chabrol, 1990), as escolhas comunicativas estão na origem, em particular, de 

certas opções estilísticas eventualmente discrepantes do ponto de vista de uma 

abordagem formal dos códigos semióticos utilizados, cuja interpretação exige do 

observador a capacidade de se colocar num ângulo interno à situação e de a observar 

pelos olhos daqueles que a fabricam. 
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• As estratégias de comunicação 

A abordagem que acabamos de fazer da competência de comunicação remete para 

a dimensão experiencial e estratégica da prática da língua, prática que se regula em 

circuitos de troca e de encontro e que se orienta para a definição de universos simbólicos 

partilhados. 

Por outras palavras, pensar a comunicação como objecto de uma prática social 

implica definir toda uma problemática em torno da noção de alteridade, ou de um outro 

mais ou menos próximo que se relaciona com a subjectividade de um eu mais ou menos 

apreensível e que vê tal relação mediatizada por linguagens frequentemente arbitrárias e 

desencontradas. Os múltiplos e originais conflitos consubstanciais a esta prática só 

parcialmente se anulam na partilha de um corpo de regras e de pressuposições, e, nesta 

medida, a constituição de um espaço simbólico de bem-estar (Auchlin, 1991; François, 

1990) exige um esforço de implicação comunicacional que configura parte relevante da 

competência de comunicação. 

Neste quadro inserem-se as estratégias de comunicação, planos de intervenção 

conjunta e negociada que os interlocutores vão progressivamente esboçando e pondo 

em prática e que actualizam modos próprios de conviver com a instabilidade enunciativa 

e de a gerir. 

O aparecimento do conceito de estratégia que aqui se desenvolve coincide com 

perspectivas teóricas que encaram a interacção no seu carácter dinâmico, interlocutivo, 

recíproco e co-operativo, propondo a sua abordagem centrada na actividade verbal dos 

sujeitos. Neste modo de a entender, a comunicação assume uma dimensão radicalmente 

estratégica (Bange, 1992b; Berrendonner, 1990: 6; Parret, 1990; Riley, 1985c; Vasseur, 

1990b; Vion, 1992). 

A noção de estratégia permite dar conta em particular da relação que, pela 

comunicação, se estabelece entre o contexto onde se forjam e utilizam as regras de uso e 

se consolidam as identidades comunicacionais dos sujeitos, as finalidades que estes 

últimos perseguem e os sistemas simbólicos de que dispõem, tornando conceptualmente 

central o "agir comunicativo" (Bange, 1991b, 1992b; Chabrol, 1990). Por outras palavras, 

os sistemas comunicativos são abordados enquanto "repertórios de práticas virtuais" 

(Berrendonner, 1990: 12) efectivados em inter-acção pela mediação de programas 

estratégicos: "les systemes de signes naturels sont des organismes fortement ( ... ) 

paramétrables comprenant à tous les niveaux d'organisation d'importantes zones de 

fiou structural, qui laissent aux utilisateurs la liberté de définir eux-mêmes leurs modes 

d'emploi, parmi un assortiment limité de possibilités" (Berrendonner, 1990: 12). 
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Na acepção que lhe damos, a estratégia não se precisa em função de regras, de 

normas, ou de restrições contextuais,' antes as sobre-determina porque estrutura a 

actividade comunicacional dos sujeitos, impondo-lhes a sua reapreciação contextualizada 

e sempre regulada por mecanismos cognitivo-socio-psico-verbais (Chabrol, 1990). Como 

escreve Parret, o seu objecto é: fIle fonctionnement même de la norme, de la regi e ou de 

la contrainte" (1990: 55). Assim, a estratégia é responsável pelos desvios ou infracções 

às regras, a todos os níveis do funcionamento comunicativo, já que o agir estratégico 

implica e justifica no plano empírico o exercício da liberdade de escolha, que vimos 

atrás integrar parte significativa da competência de comunicação (Carton, 1985; Chabrol, 

1990; Parret, 1990; Vion, 1992). 

Nesta medida, e porque o comportamento estratégico releva sempre da modificação 

de uma gramática de normas e de regras, a estratégia tem também uma vertente lúdica 

importante, que aproxima o locutor da linguagem e, por seu intermédio, do outro com 

quem inter-age. 

Note-se nesta última asserção um importante sentido de manipulação presente na 

actividade estratégica, manipulação que serve, na forma como a encaramos, o êxito da 

troca verbal. 

o uso do termo estratégia está rodeado de alguma ambiguidade teórica (d. 

Véronique, 1992). A controvérsia resulta essencialmente de divergências na focalização 

da perspectiva de análise, orientada ora para o sujeito ora para a co-acçãd9
• No primeiro 

caso, próprio de abordagens de tipo cognitivista, a estratégia é encarada como um 

método de resolução de dificuldades comunicativas próprio a um dado sujeito (atente

se, por exemplo, na definição que nos chega de Faerch & Kasper, 1980, 1983a, 1983b, ou 

no modo de a analisar proposto por Corder, 1980a, 1980b, 1983, ou Selinker, 1974). 

Justificando-se num quadro conceptual de emergência próprio, adstrito à 

psicolinguística (d. Gaonac'h, 1986: 158, que analisa a operacionalização do conceito no 

âmbito do desenvolvimento de um modelo psicolinguístico de produção), esta acepção, 

prevalecente no início da década de 80 e hoje ainda presente nalguns estudos (d. 

Bialystok, 1990a), é pouco útil na esfera de um entendimento dialógico da comunicação, 

já que remete para uma análise da actividade de produção verbal essencialmente 

centrada no sujeito-locutor, alienando toda a problemática da relação interlocutiva (d., 

29 Controvérsia que, para alguns autores, é sintomática de problemas epistemológicos e conceptuais de 
fundo. Nesta linha, Véronique (1992) usa o termo entre aspas, querendo assim indicar que está sujeito a 
profundas discussões teóricas. 
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com idêntica argumentação, a crítica que lhe é dirigida por Andersen, 1991; Vasseur, 

1993: 28; Véronique, 1992: 15 e seguintes). 

No âmbito do nosso estudo, que toma como objecto aspectos precisos da actividade 

de co-produção, impõe-se uma outra concepção de estratégia, que encontramos em 

autores que se situam na esfera do nosso pensamento teórico. Nesta linha, Vion define

a como: lides lignes d'action négociées par lesquelles ils [les sujets communiquants] 

initient, s'adaptent et subissent des actions qui sont fondamentalement conjointes ( ... ) 

la stratégie se décide sur le terrain en fonction de la dynamique particuliere à l'échange" 

(1992: 196; d. ainda Bange, 1992a: 75-80; Parret, 1990; Riley, 1985c: 100; Tarone, 1981: 

288; Vasseur, 1993; Véronique, 1992). 

Note-se ainda, para precisar o conceito no quadro da sua materialidade, a distinção 

frequentemente feita entre estratégia e táctica (Carton, 1981; Casse & Deol, 1987; Coste, 

1984a; Parret, 1990). Ambos os termos distinguem-se na temporalidade (a estratégia é 

prospectiva e retrospectiva, a táctica actua na contemporaneidade), no alcance (a estratégia 

denota um ponto de vista mais abrangente, o que leva Carton a defini-la como "um 

conjunto de tácticas em desenvolvimento", 1981: 56) e na racionalidade (a táctica é 

restringida pelos meios de acção dos sujeitos e pelos contextos, enquanto a estratégia 

pressupõe uma maior racionalidade, motivada colectivamente). 

Uma outra ambiguidade teórica, à qual, mais uma vez, não é alheio o quadro 

conceptual predominante nos estudos que originalmente se debruçam sobre a noção, 

nomeadamente quando procuram elucidar certos aspectos das produções verbais em 

situações onde existe assimetria códica entre os sujeitos (ver Gaonac'h, 1986: 277), prende

se com a sua dependência relativamente à ideia de problema ou de dificuldade. Nesta 

linha, alguns autores restringem metodologicamente o campo de observação das 

estratégias às situações dilemáticas ou de comunicação difícil, do que resulta um 

empobrecimento conceptual considerável. Exemplifique-se com Van Lier: "strategies 

are ways of dealing with problems, thus, the more problems, the more we need to use 

strategies" (1988: 30; ver ainda Faerch & Kasper, 1983a, 1983b). 

Lembremos, para justificar a vulgarização desta acepção restritiva das estratégias, 

que parece excluí-las de situações quotidianas de tipo endolingue, concedendo-lhes 

uma orientação preferencialmente metacomunicativa, que grande parte dos estudos 

que as observam tomam como terreno de investigação contextos de aquisição verbal, 

preocupando-se com a descrição de procedimentos de regulação da assimetria ou de 

concretização de projectos comunicativos no quadro de competências verbais reduzidas 

(d., entre outros, Besse & Porquier, 1984; Bialystok, 1983, 1990a; Ellis, 1984b, 1990; 
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Faerch, Haastrup & Phillipson, 1984; Faerch & Kasper, 1980, 1983a, 1983b; Hausendorf, 

1993; Kasper, 1979; Klein & Perdue, 1986; Porquier, 1979; Py, 1990; Riley, 1985c; Tarone, 

1978, 1981; Vasseur, 1990a, 1990b, 1990c, 1990d, 1991, 1993; Wenden & Rubin, 1987). 

o equívoco desfaz-se no quadro de uma concepção mais alargada e taxonómica 

da estratégia, que integra diferentes planos e os hierarquiza em função de uma dada 

perspectiva de comunicação e de competência de comunicação. Em particular, na 

pressuposição de que toda a acção interactiva é estratégica e de que, por conseguinte, o 

conceito não deve organizar-se em torno de um princípio de problematicidadélo, 

distingue-se neste estudo entre estratégias de comunicação (cuja finalidade é a 

potencialização dos sistemas comunicativos à disposição dos interlocutores para realizar 

um projecto comunicativo) e estratégias de urgência ou de compensação, um sub-grupo das 

precedentes que se refere às tentativas dos interlocutores para fabricarem sentidos em 

situações cujas estruturas significantes não são partilhadas. Bange define-as como: 

"stratégies secondaires en vue de la résolution de problemes de communication dans 

l'urgence, sous la contrainte née de la situation" (1992a: 59; no capítulo 4 retomaremos 

esta questão, no quadro da comunicação pedagógica). 

A discussão feita imediatamente atrás coloca a problemática da organização, 

hierarquização ou relacionação das diferentes estratégias (de comunicação) de que 

dispõem os interlocutores. 

Diferentes classificações estão actualmente disponíveis. Desenvolvendo-se na maior 

parte dos casos por referência a situações de aquisição/aprendizagem das línguas, tais 

taxonomias têm para nós um interesse directo. Por tal motivo, pensamos ser mais 

oportuno discuti-las num outro momento deste estudo, expressamente orientado para a 

aula de LE. 

2. Interacção e actividades dialógicas de adaptação verbal. Para uma integração 

de sentidos 

"Si par malheur on se comprenait, on ne pourrait plus s'accorder" 

(Baudelaire) 

Quando, no ponto precedente, explicitámos a perspectiva de comunicação 

adoptada neste estudo, pusemos claramente em destaque a sua focalização muito especial 

30 Como afirma Bialystok: "communication strategies can occur in the absence of problematicity" 
(1990a: 4). Ver ainda Gaonac'h (1986: 277-282). 
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sobre o funcionamento dialógico, colaborativo, estratégico e negociativo da co-acção 

verbal, relacionando-o com um estado de "não-coincidência" essencial, próprio de todo 

o confronto humano, e com a busca de entendimento. Marcámos então claramente a 

nossa preferência por uma abordagem construtivista, aquela que, na nossa óptica, integra 

na sua problemática, de um modo transparente, a gestão dialógica da "não-coincidência 

interlocutiva" . 

Esta orientação teórica desde logo coloca a actividade dialógica de adaptação verbal 31, 

resultante da capacidade de cada sujeito (re-)elaborar, passo a passo, um projecto de 

discurso que concede um lugar relevante ao parceiro discursivo, gerindo estrategicamente 

a desigualdade interpessoal, como uma dimensão consubstancial ao acto comunicativo. 

Por outras palavras, perspectiva-a como um dos mecanismos actanciais necessários ao 

seu funcionamento. 

Neste momento, pretendemos explicitar o conceito de adaptação ao interlocutor 

perfilhado neste estudo por referência a uma teoria da comunicação verbal, conceito 

que, nos capítulos seguintes, é retomado em função da situação particular que nos 

ocupa. 

A abordagem proposta resulta da conjugação de dois princípios fortemente 

estruturantes (ver atrás): 

concepção interlocutiva, actancial, estratégica e dinâmica da interacção, assente 

nos pressupostos da heterogeneidade essencial das instâncias enunciativas e 

da busca permanente de entendimento; 

abordagem construtivista das actividades verbais. 

31 No âmbito do presente estudo, só nos ocupam os procedimentos dialógicos de adaptação. Cabe aqui, 
no entanto, uma breve referência à adaptação a si mesmo ou auto-adaptação (cf. Authier-Revuz, 1990; Coste, 
1986a; Levelt, 1983; Vion, 1992: 42-43). O conceito de auto-adaptação refere os procedimentos de regulação 
do discurso levados a cabo pelo sujeito enunciador com a finalidade de adequar a sua mensagem a si 
mesmo, às suas intenções discursivas e à imagem que pretende transmitir. Postula em particular a existência 
de um circuito interno da comunicação que passa exclusivamente pelo próprio locutor e que se efectiva em 
operações de controlo e de regulação, muitas vezes inconscientes e intuitivas, circuito que intersecta outros, 
como o dialógico (d. Vion, 1992: 42-43, para uma análise de alguns aspectos desta intersecção). Proveniente 
de uma auto-monitoração do discurso, a auto-adaptação, que denota um elevado grau de competência 
metalinguística, é ilustrada por procedimentos verbais como as "falsas partidas", correcção imediata de um 
enunciado intuído como inadequado (cf. Riley, 1985c), a "auto-reparação" (Levelt, 1983), ou a "auto
interrupção-retoma" (Coste, 1986a; Vion, 1986; Vion & Mittner, 1986). 
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2.1. A adaptação verbal como actividade central na construção da interacção 

2.1.1. Noção 

Definir a adaptação enquanto actividade central na construção da interacção 

comunicativa exige retomar duas ideias-chave que atrás expusemos brevemente. 

Uma primeira, tem a ver com a natureza colectiva da enunciação e, consequentemente, 

com o apagamento da noção de enunciador / receptor únicos. Remetendo para o princípio 

do dialogismo da troca verbal (ver atrás), está aqui subjacente, nalguns dos seus traços 

mais relevantes, uma convicção profunda na natureza social da comunicação. 

Nas palavras de Baylon & Mignot: "ne mérite pleinement d'être appelé énonciateur 

que cei ui à qui revient la responsabilité intégrale du message" (1991: 91). Neste sentido, 

a origem física da mensagem, ou o seu locutor, não pode ser confundida com a instância 

que por ela é responsável, a qual se confunde no circuito relacional complexo e sujeito a 

redes múltiplas de influências e de pressões que prefigura a comunicação humana. Por 

outras palavras, a responsabilidade pelo que é dito pertence, em diferentes graus, a 

uma instância plural da qual fazem parte o locutor material do enunciado, mas também, 

de um outro modo, o outro profundamente divergente com quem interage (ver atrás). 

Nesta linha de pensamento, acreditamos que: "Se parler est d'abord faire quelque chose 

ensemble" (Chabrol, 1991: I, referindo-se a Charaudeau, 1989), asserção que evoca o 

postulado cooperativo de Grice e, em particular, a condição comunicacional de co

gestão dos meios simbólicos utilizados na produção do sentidd2• Nesta co-acção local 

se vai definindo colectivamente o contrato específico de comunicação, ou um 

determinado "modelo de realidade pública" (Berrendonner, 1990, cito in Chabrol, 1991: 

1) válido para aquela situação precisa, modelo que assegura a intercompreensão e que é 

organizativo dos comportamentos dos sujeitos, autorizando uns e proibindo outros. 

A natureza contratual do acto comunicativo, que justifica os princlplOs de 

reciprocidade e de influência a que se submete, está aqui claramente colocada (d. Bange, 

1992b; Chabrol, 1991; Charaudeau, 1991, 1993; Ghiglione, 1986). 

Por outro lado, importa retomar a ideia de que toda a interacção se fundamenta 

originalmente na divergência essencial dos sujeitos comunicantes, sujeitos que, manifestando 

alguma consciência deste facto, perseguem pela comunicação o "mito do uno" (Authier-

32 Nesta linha, alguns autores referem um "duplo constrangimento" com o qual se confrontam 
obrigatoriamente os falantes: produzir um discurso individual, correspondente a um projecto de palavra 
único; articular esse discurso com o do interlocutor, de forma a possibilitar a comunicação (cf. Apothéloz & 
Grossen, 1991; Colletta, 1995; Vion, 1991: 42-43). 
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Revuz, 1990; Charaudeau, 1984; Coupland, Wiemann & Giles, 1991; Gumperz, 1989; Le 

Bray, no prelo; Marcos & Bernicot, 1994; Vion, 1991). Authier-Revuz (1990), explicando 

este facto, fala na conjuração da não-coincidência interlocutiva, afirmando que a 

interacção é marcada irredutivelmente pelo não-uno mas repousa sobre o fantasma do 

uno. 

Nesta argumentação, encara-se o conceito de "comunicação coincidente" (ou 

endolingue, no seu sentido mais abrangente), como uma abstracção teórica (Coupland, 

Wiemann & Giles, 1991). Restringindo o seu campo de análise à manifestação linguística, 

Baggioni & Py escrevem: "la situation endolingue est une pure abstraction, puisqu'elle 

suppose des compétences linguistiques rigoureusement identiques de la part de chaque 

partenaire ( ... ) En fait, dans la réalité des interactions langagieres, toute conversation 

est 'exolingue' à un certain degré" (1987: 74). Na mesma linha, Gumperz (1989) afirma 

que as condutas verbais são sempre essencialmente etnolectais (ver ainda Colletta, 1991a; 

Boutet, 1991; De Pietro, 1990; De Salins, 1992; Kerbrat-Orecchioni, 1993; Saville-Troike, 

1989; Vion, 1991). 

Radicamos neste modo de encarar a comunicação a necessidade de conceber uma 

teoria que integre na sua problemática a ordem da comunicação enquanto entendimento, 

mas também enquanto gestão da desigualdade (Coupland, Wiemann & Giles, 1991). 

Note-se ainda que esvaziamos de qualquer sentido negativo a noção de desigualdade, 

embora pese iniludivelmente sobre ela outras como as de conflito, problema, 

malentendido ou desencontro, considerando-a endémica da relação interpessoal: 

'''communication is itseH miscommunication" (Coupland, Wiemann & Giles, 1991: 3; d. 

ainda Authier-Revuz, 1990; Banks, Ge & Baker, 1991; Baylon & Mignot, 1991: 240-241; 

Charaudeau, 1991; Legrand-Gelber, 1989: 158; De Pietro, 1990, refere a "desordem 

aparente da comunicação"). Na mesma medida, Le Bray afirma: 

"la communication n'est jamais communion ( ... ) l'expérience la plus concrete, la 
plus quotidienne de la communication conduit à poser qu'il est dans l'ordre de celle-ci 
d'être désordre. ( ... ) La communication est un ensemble dialectique et implique le conflito 
Le conflit est permanent et un ( ... ) contresens sur la communication consiste à penser 
l'ordre et le désordre comme des moments dissociables dans le temps, comme des étapes 
successives" (no prelo: 150/153). 

Encaramos ainda os fenómenos de discordância segundo uma dimensão 

profundamente cultural, desvalorizando a sua perspectivação restritamente códica ou 

conversacional. Por outras palavras, eles denotam uma ausência de partilha de capitais 

simbólicos inscrita numa realidade cultural própria que funciona como poderoso filtro 

subjectivo de interpretação do universo constituído em comunicação. Fala-se, neste 
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sentido, em malheur conversacional (Auchlin, 1991; François, 1990), conceito que outros 

autores traduzem aludindo a diferentes graus de comunicabilidade ou de 

"dyscommunication" (De Salins, 1992; Varonis & Gass, 1985a, utilizam com a mesma 

acepção o neologismo "miscommunication"): "c'est le cadre sociologique même qui 

détermine la dyscommunication" (De Salins, 1992: 117). 

A divergência interlocutiva, embora endémica de todo o encontro interpessoal, 

como acabamos de escrever, exprime-se segundo diferentes graus, que acompanham os 

afastamentos interculturais variáveis entre os sujeitos (d. Bautier-Castaing, 1990; De 

Salins, 1992; Gambier, 1988; Giacomi & Hérédia, 1986; Giacomi, HoudaHa & Vion, 1984; 

Gumperz, 1989). Afastamentos que se situam em múltiplos níveis de funcionamento da 

comunicação, semióticos, discursivos, referenciais, socio-culturais, cognitivos, reflectindo 

as histórias individuais dos sujeitos e, mais propriamente, a sua pertença a universos 

simbólicos próprios que os implicam na sua identidade mais complexa e que ditam 

procedimentos díspares de utilização da linguagem e de interpretação dos símbolos 

trocados (d. Hülzer-Vogt, 1990). François (1990) fala, neste sentido, em comunicação 

desigual e nas suas consequências comunicativas, considerando-a um dado fundamental 

no desenvolvimento da teoria da comunicação. 

Os conceitos de coincidência/afastamento interlocutivo não são, nesta forma de 

encarar a comunicação, dicotómicos, como não o são o estado interaccionalmente 

constituído de encontro/desencontro interpessoal, antes variam em grau. Nesta linha, 

podemos pressupor que o movimento das situações de comunicação no eixo· que se 

desloca entre o pólo endolingue (postulado) e o exolingue, provocando uma extensão 

dos territórios de não-coincidência, tem implicada uma correlativa intensificação (ou 

especialização?) da actividade adaptiva. 

Note-se ainda que se perspectiva a língua na sua relação com o universo subjectivo 

daquele que a utiliza e, por conseguinte, na sua possibilidade de variação. Nesta 

pressuposição radica a proposta que fazemos neste capítulo de utilização de uma mesma 

teoria da comunicação para observar situações verbais que protagonizam graus distintos 

de aproximação dos sujeitos com este objecto semiótico. 

O conhecimento que os falantes têm da característica do encontro comunicativo 

que acabamos de evocar impele-os, de um modo mais ou menos consciente, a integrar 

nos seus actos comunicativos procedimentos constantes- de construção de pontes 
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dialógicas. Com efeito, sendo a comunicação humana o espaço socialmente instituído 

de fabricação de mundos simbólicos interpessoais, deduz-se que a emergência deste 

espaço toma como condição a vontade e capacidade efectivas que os falantes demonstram 

de gerir e regular os graus de afastamento variáveis que nele radicalmente estão presentes 

(Bange, 1992b; Chabrol, 1991; Coi"aniz, 1990b; Vion, 1992). Tal vontade manifesta-se 

interaccionalmente por meio de um trabalho constante de sincronização dialógica que 

remete para a dinâmica do texto produzido e que define como colectivo o acontecimento 

social que o produz (Boutet, 1991; De Pietro, 1990; Jeanneret-Béguin, 1991; Vasseur, 

1993). 

Desta gestão permanente e colectiva da alteridade, imbuída de um profundo 

sentido comunicativo, resulta a possibilidade de relação, possibilidade que supõe 

satisfeita a condição de inserção do tu no espaço enunciativo do eu33 (d. Coupland, 

Wiemann & Giles, 1991). O espaço metacomunicativo assim tecido participa, neste 

sentido, da mesma natureza das restantes actividades comunicativas, ou, nas palavras 

de Coupland, Wiemann & Giles, faz parte do "cyc1e of creating a 'working consensus'" 

(1991b: 8). 

A linguagem, meio fundamental de conexão entre os sujeitos e de criação do 

espaço relacional que se situa no centro das actividades simbólicas humanas, participa 

e regula internamente o trabalho adaptativo, ao mesmo tempo que é uma das suas 

origens mais significativas. Deste modo, a reconstrução social permanente da linguagem 

em interacção participa do processo mais lato de reconstrução de tal espaço colectivo. 

É na síntese destas ideias e no seu quadro teórico que se situa o conceito de 

actividade dialógica de adaptação verbal presente neste estudo. Em particular, elas 

ajudam-nos a encará-la como um processo central à vivência interactiva que participa 

do seu sentido comunicacional, ou como um importante procedimento de gestão social 

da não-coincidência, a partir do qual os objectos simbólicos ganham significado e o co

discurso se constrói (cf., na mesma linha, Boutet, 1991; Charaudeau, 1984; Coupland, 

Wiemann & Giles, 1991; De Gaulmyn, 1991a; De Pietro, 1990; Gambier, 1988; Hamers & 

Blanc, 1989: capítulo 5; Jeanneret-Beguin, 1991; Van Lier, 1988). 

Denotando o esforço de cada sujeito da comunicação para "se mettre à la portée 

de l'autre" (Baylon & Mignot, 1991: 187), a acção adaptativa constitui uma das mais 

33 Cf. François (1990: 11 e 274), quando afirma que toda a palavra é a paráfrase, no sentido mais lato do 
termo, do discurso do outro, ou seja, que todo o falante é um tradutor não só de si mesmo mas também 
daquele com quem fala. 
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relevantes condições de um encontro intersubjectivo "feliz", encarado como aquele que 

deixa recordações positivas porque se inscreve num quadro sempre renovado 

caracterizado por um elevado número de condições de intercompreensão (Auchlin, 

1991; ver Charnet, 1991, que relata um desencontro conversacional originado na recusa 

de adaptação). 

Neste sentido, Gambier (1988: 41) considera-a como um dos planos obrigatórios 

de análise das relações entre o uso da linguagem e o contexto, dando uma definição de 

interacção que a coloca no centro das actividades dos sujeitos: "suite d'adaptations 

réciproques pour dissiper le malentendu, effort contratuel qui appelle et le consensus et 

le conflit" (1988: 46). Também Jeanneret-Beguin integra o processo adaptacional como 

condição instituidora da interacção: "parler d'interaction verbale c'est s'axer sur 

l'ensemble des processus d'auto- et d'hétéro-ajustement" (1991: 1; ver ainda Charaudeau, 

1984). 

No seu sentido mais lato, esta acepção de actividade adaptativa permite-nos 

confundi-la com os modos de dizer, ou melhor, com a actividade discursiva. Por outras 

palavras, analisando os seus presssupostos e aquilo que constitui os comportamentos 

verbais dos seus actores, definem-se talvez as bases da competência comunicativa em 

geral (d. De Gaulmyn 1991a, com idêntica observação a propósito dos procedimentos 

explicativos) . 

Afirmar que a actividade de adaptação assenta na capacidade que todo o falante 

tem de produzir um discurso dialógico e de se manifestar, de um modo estritamente 

original, enquanto actor, utente e sujeito da linguagem, denota um modo de a encarar 

que raia a filosofia da linguagem. Em particular, o conceito evoca noções de retórica, 

disciplina que, porque estuda e propõe as condições de um uso eficaz da linguagem, é 

incontornável quando se analisam as condições da comunicação interpessoal (Baylon & 

Mignot, 1991: secção VI). 

Procurando aprofundar a noção no quadro construtivista que atrás definimos, 

aduzindo-Ihe um sentido empírico preciso que nos compraz no âmbito deste estudo, 

somos levadas a forjar noções e modelos mais restritivos, conscientes embora de que 

daqui resulta uma certa simplificação do procedimento em foco. 

A delimitação do objecto de estudo que daqui resulta obriga, em particular, a 

definir ângulos de abordagem. Neste sentido, importa explicitar que o nosso interesse 

pela actividade adaptativa se centra exclusivamente na sua construção dialógica (na e 

pela interacção), ou melhor, parafraseando Carton (1985), na "adaptação em elaboração". 
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Instituem-se assim como objecto de análise os fenómenos interactivos que se deixam 

observar em diferentes figuras interlocutivas que encontram na sua génese problemas 

ou conflitos na comunicação (ci. crítica a este ângulo de análise em Coupland, Wiemann 

& Giles, considerando que a redução do estudo desta actividade aos procedimentos que 

relevam de algum grau de consciência da natureza dilemática da comunicação deixa 

escapar parte significativa da subtileza do procedimento, assim como algo da sua 

natureza mais profunda: "the intrinsic imperfection of communicative interchange and 

the inherent ambiguity and incompleteness of messages ( ... ) will not typically be 

constructed as problems", 1991: 12). 

Note-se que nesta restrição do âmbito do estudo nos aproximamos de alguns 

trabalhos recentes em análise conversacional que partilham da mesma mentalidade 

etnometodológica, procurando clarificar formas colaborativas de gestão das dificuldades 

comunicativas (ci. as referências bibliográficas de autores como Colletta, De Gaulmyn, 

Gülich, Hudelot, Kerbrat-Orecchioni, Kotschi, Vasseur, Vion). Notemos no entanto que 

os episódios analisados são neles encarados como factos acidentais ou respostas 

funcionais e racionais a obstáculos comunicativos. O nosso olhar teórico é diverso, 

coincidindo com o de Authier-Revuz (1990), Banks, Ge & Baker (1991), Charaudeau 

(1984), ou mesmo Coupland, Wiemann & Giles (1991), que os vêem como factos 

estruturais inseridos numa matriz social e cognitiva explicativa dos comportamentos 

verbais. 

Pensamos estar neste momento em condições de proceder a uma aproximação 

conceptual do nosso objecto de investigação, no quadro de uma certa forma de encarar 

a comunicação interpessoal que é pertinente do ponto de vista da abordagem das 

actividades verbais que se desenvolvem em aula de LE. 

Por actividade dialógica de adaptação verbal, a partir daqui designada 

simplesmente por adaptação, entende-se, no âmbito do presente trabalho, um 

procedimento dialógico que se institui em condição comunicacional, posto em acção 

pelos sujeitos verbais dentro da dinâmica interactiva que entre si estabelecem, 

materializado discursivamente por intermédio das possibilidades que lhes oferecem os 

múltiplos sistemas semióticos de que dispõem e que manipulam de acordo com 

competências comunicativas contextualizadas. Orientando-se para a realização de um 

projecto de inter-acção colectivamente pertinente, esta actividade articula de um modo 

dinâmico o discurso de uma instância enunciativa com o de outra, promovendo espaços 

de convergência que possibilitam a fabricação de um novo mundo simbólico em que 

74 



Interacção e actividades dia lógicas de adaptação verbal 

ambas se reconhecem. Sobretudo activa (e observável) em situações de comunicação 

particularmente frágeis ou explicitamente ameaçadas, que protagonizam divergências 

entre os parceiros dialógicos a vários níveis do funcionamento comunicacional, traduzem 

o elevado grau de consciência metacomunicativa dos sujeitos que a desenvolvem. 

Retomando uma síntese elucidativa proposta por Authier-Revuz, que alude às 

figuras de tratamento da não-coincidência interlocutiva, os procedimentos de adaptação 

exemplificam: "formes de compromis - reconnaissance/méconnaissance-, qui, selon des 

équilibres divers, toute énonciation, obligatoirement, réalise, avec le non-un qui, de ce 

qu'elle est 'co-énonciation',la traverse constitutivement" (1990: 192). 

Actividade relacional que visa instaurar níveis profundos de reciprocidade pela 

gestão conjunta da divergência, a adaptação orienta-se para uma finalidade largamente 

social, facilitando a partilha de sistemas simbólicos. Implica deste modo o controlo e o 

domínio permanentes das linguagens utilizadas e relaciona-se com as competências 

interactivas e metacomunicativas dos sujeitos. Neste sentido, Gumperz escreve: "Quelle 

que soit la situation ( ... ) le probleme essentiel ( ... ) est de réussir à établir une 'flexibilité 

communicative', c'est-à-dire à adapter leurs stratégies à leur auditoire et aux signes tant 

directs qu'indirects, de telle maniere que les participants soient capables de contrôler et 

de comprendre au moins une partie du sens produit par les autres" (1989: 21). 

Pela adaptação se constrói o interdiscurso (ver atrás, com Colletta, 1991a), noção 

que pretende lembrar a natureza colectiva dos textos produzidos pela enunciação, assim 

como dos meios mobilizados e das competências de comunicação em jogo. 

A característica adaptativa define-se globalmente pelo facto de o texto produzido 

se ir modificando em função de uma série de circunstâncias interlocutivas, instáveis e 

dinâmicas, com as quais os falantes se vão confrontando ao longo da interacção. Sobre o 

locutor pesam pois condicionamentos vários que lhe exigem esforços de adaptação e 

que não são essencialmente linguísticos e enunciativos, mas também sociais, relacionais 

e ideológicos (d. Coste, 1986a). Desta feita, nenhum texto está elaborado de uma vez 

por todas e as frequentes alterações do plano discursivo traduzem a dimensão de tais 

esforços. Por outras palavras, a actividade adaptativa manifesta-se num trabalho que se 

processa na interacção, isto é, que tem realização dialógica, influenciando e deixando 

marcas no tecido interactivo (Moeschler, 1985; Roulet et aI, 1985; Trognon, 1993). 

o processo de adaptação pode ser considerado, pelos motivos aduzidos, como 

importante condição de sucesso comunicativo, assumindo consequentemente um valor 

genérico positivo (Authier-Revuz, 1990). 
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2.1.2. Origem dialógica 

A adaptação tem a sua génese, como dissemos, na intuição de um certo "malheur 

conversacional" (Auchlin, 1991; François, 1990; cf. ainda conceitos de euforia! disforia em 

De Salins, 1992). Intuição que, mesmo quando apoiada em manifestações concretas, 

remete sempre para a subjectividade de uma vivência interactiva específica. Auchlin 

liga-a, em particular, com as emoções experienciadas directamente pela vivência 

dialóglca: "Le bonheur conversationnel est l' état psychologique qui récompense la réussite 

énonciative, le malheur conversationnel est l'état psychologique qui sanctionne l'échec 

énonciatif' (1991: 103). 

A disforia manifesta-se discursivamente por intermédio de marcas que exteriorizam 

e concretizam divergências a vários níveis entre as instâncias interlocutivas. Utilizamos 

aqui o conceito de ruptura interactiva (ou de disfunção da comunicação, Hélas, 1991) 

para aludir a essas divergências, e encaramo-las como desencadeadoras de episódios 

onde a actividade de adaptação é especialmente intensa. Nesta acepção, a ruptura define

se como o traço, emergente na comunicação, de ausência de identidade entre os 

interlocutores, ou como a sua máscara. Máscara dinâmica e positiva, porque, dando 

acesso à não-coincidência e permitindo interpretá-la, assegura e estrutura a continuidade 

do encontro verbal, sendo responsável por parte significativa da dimensão de criatividade 

nele presente (d. Banks, Ge & Baker, 1991; Coupland, Wiemann & Giles, 1991; Simeoni 

& FalI, 1992). Partilhamos neste contexto a opinião de Banks, Ge & Baker (1991: 105), 

que lhe consignam uma dimensão profundamente comunicativa. 

As finalidades socio-relacionais da troca comunicativa, e, mais propriamente, a 

sua natureza ético-colaborativa, impelem os sujeitos a procedimentos adaptativos sempre 

que uma ruptura se manifesta. Procedimentos que se desenvolvem no seio de um 

trabalho que se dá a observar e que se realiza colectivamente, exemplificando formas de 

improvisação colectiva de uma interacção mais harmoniosa (d. conceito de "tratamento 

interactivo da ruptura" em Reich & Rost-Roth, 1991, ou Vasseur, 1990b). 

Postular a origem dialógica da adaptação permite concebê-la mais claramente 

como um dos meios ao dispor dos falantes para construir "bem-estar conversacional", 

ou melhor, como uma estratégia geral de regulação de tensões iniludíveis e endémicas. 

De Salins (1992) afirma, a este propósito, que os sujeitos transformam e recriam 

continuamente o acto discursivo, trabalhando simultaneamente todos os níveis 

constituidores da disforia, assim a reduzindo a uma expressão mínima. Authier-Revuz 

(1990) refere duas figuras interlocutivas essenciais presentes neste trabalho: 
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restauração do "uno", ou conjuração da não-coincidência local (pelo controlo 

das condições de partilha, das "formas de dizer", dos sentidos); 

marcação da dualidade e da não-coincidência. 

Não esqueçamos, antes de concluir, que frequentemente as actividades de 

adaptação se motivam no próprio sistema da língua, nomeadamente na sua ambiguidade, 

falta de transparência ou subtileza. Le Bray (no prelo: 122) refere-se, neste sentido, à 

"impropriété du signe" como mais um factor de desordem comunicativa. Segundo o 

autor: fIle processus de désignation du réel par le langage est un processus toujours 

recommencé et toujours asymptotique" (no prelo: 122). 

Esta última reflexão estende o âmbito da dimensão metacomunicativa da actividade 

de adaptação ao próprio sistema de linguagem que a realiza (d. De Gaulmyn, 1987a). 

2.1.3. Dimensão negociativa 

A actividade de adaptação radica no carácter co-operativo da interacção (ver 

atrás), traduzindo, no plano discursivo, o princípio da colaboração e partilhando dos 

seus sentidos éticos. 

Mais precisamente constitui, em termos do seu funcionamento material, uma das 

facetas da negociação (ver, numa mesma abordagem, Oesch Serra, 1993: 26) ou, segundo 

Bange (1991), uma das suas condições. 

Note-se que frequentemente os conceitos adaptação e negociação aparecem ligados 

por fortes laços de sinonímia, facto que, a nosso ver, tem prejudicado a sua evolução 

teórica (d., por exemplo, Gass & Varonis, 1991: 127; Vieira, 1993b). Este estudo propõe 

uma noção de adaptação mais restrita. Encarando-a como um procedimento de 

negociação (ou uma das suas classes) originado na tomada em consideração de 

divergências ou disfunções de qualquer espécie concretizadas discursivamente, situamo

la no plano dos objectos do discurso ou da produção da linguagem e evocamos por seu 

intermédio o conceito de flexibilidade da formulação. De um modo mais explícito, a 

adaptação situa-se ao nível de um (inter-) discurso de acompanhamento ou de controlo 

contínuo da fabricação do tecido verbal. 

Note-se que esta acepção estrita exclui do conceito alguns objectos e formas 

vulgarizados de negociação, como a dos sistemas de alternância, das tomadas de palavra, 

do espaço, ou dos encadeamentos conversacionais (d. Kerbrat-Orecchioni, 1986, que 

discrimina diferentes objectos de negociação). 
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A adaptação é, assim, uma das formas que os interlocutores encontram de realizar 

a negociação e um dos seus melhores observatórios. Nesta linha, relacionamo-la com o 

conceito etnometodológico positivo de "métodos" (Gülich, 1990), isto é, procedimentos 

dialógicos de resolução de conflitos interactivos. Authier-Revuz (1990), numa definição 

semelhante, refere-se às operações locais de gestão da não-coincidência interlocutiva 

como resultado da: "négociation obligée de tout énonciateur avec le fait des non

cOlncidences qui irréductiblement affectent son dire" (1990: 176). 

2.2. O estatuto privilegiado do interlocutor 

No espaço comunicativo, que é sempre um espaço de descoberta do outro, o 

interlocutor torna-se invariavelmente sujeito para aquele com quem inter-age, exercendo 

uma pressão iniludível sobre a sua acção verbal e, em particular, adaptativa (ver atrás). 

Nestas condições, importa que nos interroguemos sobre o estatuto do interlocutor 

na troca verbal, ou melhor, sobre a gestão de tal estatuto em interacção, o que remete 

para uma definição dos inter-actantes uns relativamente aos outros e, mais globalmente, 

para uma teoria dos sujeitos da comunicação a que já nos referimos neste texto: "La 

spécificité de la problématique de la communication pour la définition du sujet réside 

sans doute dans le fait qu'elle construit le sujet par rapport à l'autre, et non en fonction 

de cOILsidérations de personnalité ou d'identité qui lui soient propres" (Lamizet, 1992: 

42). Mais concretamente, neste momento pretende-se pensar a identidade dos sujeitos 

no campo da comunicação em termos da sua forma, isto é, dos percursos e circuitos 

relacionais que percorre. 

A regulação da palavra pelo interlocutor, instituído em sujeito do discurso, passa, 

numa primeira abordagem, por uma dimensão do imaginário, ou, mais propriamente, 

por uma certa representação do destinatário-interpretante que se desenvolve durante a 

troca: "La communication se déroule ( ... ) sur un fond d'imaginaire" (Vion, 1992: 221; ver 

atrás). 

Citando Barthes: "l'homme parlant ( ... ) parle l'écoute qu'il imagine à sa propre 

parole" (prefácio de Flahault, 1978: 10). Deixa este homem que a sua palavra se impregne 

da imagem do outro que vai construindo em função de uma série de signos que aquele 

lhe proporciona e que continuamente interpreta, mas também de vivências anteriores 

que o dotam de quadros referenciais próprios a partir dos quais categoriza o real. 

A reconstituição da identidade socio-simbólica própria do interlocutor faz-se, 
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numa primeira instância, em termos de uma categorização social, com a qual o sujeito 

. organiza grosseiramente os dados apreendidos, situando-se a si mesmo e ao outro 

numa relação que os aproxima ou afasta. Estabelece deste modo um primeiro quadro 

relacional que o ajuda a tomar decisões comportamentais básicas (Saville-Troike, 1989). 

Note-se que estas categorizações funcionam como poderosos filtros interpretativos da 

acção comunicativa do interlocutor, introduzindo na troca, desde o seu inicio, uma 

subjectividade actuante. 

A ausência de possibilidade de construção de uma representação do interlocutor, 

por exemplo em situações verbais novas, impede ou, pelo menos, dificulta em elevado 

grau, a acção comunicativa e, consequentemente, a adaptativa (Bange, 1991b: 3; Stubbs, 

1979). 

Esta imagem do outro é sobretudo ocupada pelas suas supostas competências 

comunicativas, conhecimentos referenciais e capacidades cognitivas e intelectuais: 

"Speakers ( ... ) vary their formulations ( ... ) on the basis of their perception of their 

addressee's ( ... ) knowledge, which is itself an aspect of identity" (Riley, 1981: 138; ver 

ainda Araújo e Sá, 1993; Gülich & Kotschi, 1983; Kerbrat-Orecchioni, 1982; Murphey, 

1986; Nonnon, 1993; Stubbs, 1979; Trognon, 1993; Vieira, 1988, 1990, 1992a). A identidade 

cultural ajuda a precisá-la (exemplos numerosos desta influência podem encontrar-se 

em Riley, 1985a). 

Pondo em jogo um conceito global de sujeito dotado de uma história de vida e de 

uma história comunicativa, tal como de uma personalidade própria e de um modo de 

participação e de envolvimento particulares na comunicação, isto é, considerando-o no 

seu funcionamento psicológico, sociológico, afectivo e comunicativo, esta representação 

é sempre, de algum modo, selectiva. Por outras palavras, as dimensões do sujeito que 

considera, ou melhor, a sua hierarquização enquanto dimensões reguladoras da acção 

verbal, variam em função de certas especificações situacionais, em particular das 

finalidades do encontro (d. estudos que se debruçam sobre a situação pedagógica, 

como Araújo e Sá, 1993, que mostram que os saberes académicos são aqui primordiais; 

voltaremos no capítulo 3 a esta questão). 

De qualquer modo, entre elas ocupam invariavelmente um lugar primordial as 

representações do sujeito-locutor quanto à interpretabilidade das suas próprias mensagens 

pelo outro. Neste sentido, a elaboração da mensagem implica, para além de uma intenção 

comunicativa e da sua tradução semiótica, a capacidade de prever uma re-acção ou 

uma resposta possível. O valor de interpretabilidade da mensagem condiciona 
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originariamente o próprio acto de codificação, tal como os constantes reajustamentos e 

reformulações que caracterizam os planos verbais: 

"Sauf à intégrer dans ses stratégies volontaires l'hermétisme, l'incompréhensible, 
l'ininterprétable, un locuteur tient la représentation qu'illivre pour interprétable par l'autre, 
recevable et constructible, c'est-à-dire se référant à des codes que l'on peut raisonablement 
tenir pour connus. ( ... ) Cette recevabilité porte tout autant sur l'information du message ( ... ) 
que sur sa conformation. ( ... ) La communication n'est certes pas l'énonciation d'un discours 
tout prêt, mais bien au contraire une construction dans son sens dynamique, toujours 
reprise et modifiée (ou, du moins, modifiable). C'est, pour reprendre un terme de Peytard, 
'de la langue en travail'" (CoYaniz, 1990b: 84). 

Falar é, neste sentido, antecipar o cálculo interpretativo do interlocutor (Bautier

Castaing, 1990; Flahault, 1978, Kerbrat-Orecchioni, 1982). 

Em síntese, a formação da imagem do outro, cuja natureza é, como vimos, 

essencialmente subjectiva, tem na sua génese duas ordens principais de factos (d. 

Charaudeau, 1984, quando analisa a mecânica interlocutiva): 

os comportamentos reactivos do interlocutor, aos quais o sujeito que fala está 

sempre atento, fazendo deles objectos semióticos que interpreta (sinais, verbais 

e não-verbais, reacções interactivas, maneiras de falar, de vestir, de olhar, ... ); 

do ponto de vista de quem os emite, tais comportamentos servem para pontuar 

e regular, mais ou menos voluntariamente, a interacção (ver estudos de De 

Gaulmyn,1987b); 

representações anteriores, formadas ao longo de experiências de linguagem 

semelhantes; responsáveis pelo desenvolvimento de mecanismos de 

antecipação das reacções do co-actor, estas representações, que aquele não 

pode controlar, condicionam efectivamente a acção verbal, tanto como os 

sinais concretos recolhidos em interacção. 

Assim, a interferência do interlocutor na acção comunicativa não resulta só de 

mecanismos de retroacção, mas põe em palco, com idêntica intensidade, mecanismos de 

anterioridade e de simultaneidade (Chabrol, 1990; Kerbrat-Orecchioni, 1986), os quais 

justificam a presença da marca adaptativa na génese da construção da mensagem verbal: 

"dês la phase de codage, antérieurement à toute réponse ou simple réaction émanant 

du destinataire, celui-ci se trouve déjà inscrit ( ... ) dans le discours du locuteur" (Kerbrat

Orecchioni, 1986: 10). Da intersecção de ambos os mecanismos em causa resulta a 

dinâmica adaptativa, isto é, o constante ajustamento de uma imagem do outro e, 

consequentemente, de um projecto de palavra que pretende ser também um projecto de 

comunicação. 
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2.3. Papéis interactivos da adaptação 

Relacionámos atrás a adaptação com o estado de bonheur dialógico e entendemo

la como um processo endémico à troca verbal, com um valor global positivo. 

Concretizando estas ideias, podemos referenciar dois papéis essenciais que lhe 

cabem no encontro comunicativo, seguidamente explicitados (d., sobre esta questão, 

Vasseur, 1987b). 

• Promoção do grau de comunicabilidade da interacção 

As condutas de adaptação motivam-se, como vimos, no saber intuitivo e 

experiencial dos interlocutores a propósito da natureza radicalmente divergente do 

interlocutor. Compreendendo o "malheur conversacional" como uma das consequências 

da heterogeneidade (ver atrás) e querendo evitá-lo, os sujeitos desenvolvem condutas 

estratégicas de índole adaptativa que visam gerir a problematicidade e transformá-la 

num sentido positivo, articulando no discurso factos de "divergência" com factos de 

"bonheur " (Auchlin 1991; François, 1990). Assim, tais condutas surgem como uma 

importante condição de sucesso comunicativo (François, 1990: 9), equacionando-o na 

sua dimensão dialógica e interlocutiva: "la réussite ( ... ) s'effectue toujours dans un 

contexte dialogique comportant de nombreuses évaluations intermédiaires" (Gardin, 

1988: 15). Com elas surge a "calma conversacional" (De Gaulmyn, 1991a: 310-311), que 

restabelece os sujeitos de um estado inicial de disforia em que não se reconhecem. 

• Estimulação da dinâmica interactiva 

Este segundo papel da adaptação realça-a enquanto condição de evolução da 

interacção e de continuidade. 

A dinâmica interactiva, aspecto crucial no equilíbrio interpessoal, resulta de 

estratégias que se fazem e se desfazem à medida que a interacção decorre (Bachmann, 

Lindenfeld & Simonin, 1981: 192), recriando o universo comunicativo nas suas normas, 

regras, códigos e circunstâncias (d. Gumperz, 1989). 

Tal jogo estratégico é possibilitado pelas condutas adaptativas. Por outras palavras, 

a dinâmica da interacção constrói-se em torno da dinâmica adaptativa, como condição 

de uma actividade que assume a sua finalidade social e relacional (d. Coupland, 

Wiemann & Giles, 1991: 8; De Gaulmyn, 1987a: 172). Nestas condições, a ausência de 
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adaptação conduz o encontro a um beco sem saída, ou à sua morte prematura"l4, como 

sublinha Gardes-Madray quando define a função do meta discurso - eventualmente de 

origem adaptativa- na estruturação da troca verbal: "le métadiscours permet à la parole 

d'avancer en c1ôturant les failles qui étaient apparues" (1984, cito in De Gaulmyn, 1987a: 

172). 

Note-se que esta forma de compreender a adaptação lhe acrescenta uma dimensão 

retrospectiva, já que evoca a memória de um discurso passado, e simultaneamente 

outra, prospectiva, porque ~nuncia e planifica um discurso próximo. 

A adaptação pode ainda desempenhar outros papéis, em função de certos traços 

específicos das situações de comunicação: por exemplo, pode contribuir para a 

estruturação de uma competência de aprendizagem ou de um procedimento cognitivo. 

Sobre esta questão, falaremos num outro momento deste texto. 

2.4. Funções da adaptação 

As funções da adaptação perspectivam-se relativamente aos papéis atrás 

explicitados. Os estudos consultados permitem identificar as que seguem. 

• Criação de consensos interaccionais ou de quadros de reconhecimento 

A criação de quadros consensuais, possibilita dores das trocas comunicativas 

porque explicitam modelos próprios de funcionamento e de interpretação das acções 

verbais, é uma das mais relevantes funções das condutas de adaptação. Referimo-nos 

neste âmbito a uma dimensão essencialmente situacional da adaptação, que passa pela 

esquematização de esque~as interlocutivos e de contratos de comunicação colectivos 

(Charaudeau, 1984, 1991; Kerbrat-Orecchioni, 1984). Em particular, está aqui em causa a 

aprovação social dos interlocutores enquanto sujeitos da comunicação que se definem 

uns em relação aos outros, na sua identidade social, cultural, étnica e discursiva (d. 

"teoria da acomodação" de Giles & Smith, 1979, exposta por Hamers & Blanc, 1989: 183-

34 O papel das disfunções e dos movimentos de· adaptação que suscitam na dinâmica dos sistemas 
comunicativos é igualmente ressaltado pelos estudos em análise de sistemas. A evolução do sistema, que se 
apoia num equilíbrio constitutivo constante, faz-se a partir destes momentos, já que é neles que os 
interlocutores se avaliam, se julgam e decidem os comportamentos comunicativos a adoptar. Lepri (1992) 
considera, nesta medida, que o que leva à modificação dos sistemas são as trocas inesperadas, que escapam 
aos rituais do próprio sistema ,(note-se, num mesmo quadro, a noção de mecanismos homeostáticos de 
Watzlawick, Helmick-Beavin & Jackson, 1972, referindo-se às regras que permitem estabilizar a relação, 
repondo o delicado equilíbrio dos sistemas e atenuando os efeitos que neles podem ter alterações bruscas e 
desestabilizadoras). 
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192). 

Note-se a pertinência desta função em situações de comunicação difícil, como as 

inter-étnicas. Gumperz (1989), estudando conflitos verbais resultantes de diferentes 

utilizações culturais dos índices de contextualização, refere estratégias de urgência a 

que recorrem os sujeitos, em constantes esforços adaptativos com esta função. 

Não estão igualmente ausentes da função em foco os procedimentos de aceitação 

e partilha dos sentidos veiculados que passam pelas formas de dizer, pelos códigos 

seleccionados, pelos conteúdos e modos de os abordar ou ainda pelas constantes 

coordenações de projectos individuais de palavra. Authier-Revuz (1990) refere operações 

de gestão da não-coincidência interlocutiva que vão neste sentido, tais como: prevenção 

dos riscos de não-transmissão de sentido, devidos à alteridade do intérprete; prevenção 

da recusa de co-enunciação ou do dito, uma estratégia com a qual o sujeito falante 

pretende dizer ao co-actor: "quand je vous parle, c'est que nous parlons" (1990: 181). 

• Gestão da desigualdade 

A gestão da desigualdade, visando a redução dos conflitos comunicativos, é uma 

das funções das condutas de adaptação que se intensifica com o aumento do grau de 

assimetria da interacção (Araújo e Sá, 1993; Cicurel, 1994d; Murphey, 1986; Vasseur, 

1987a, 1987b, 1990a, 1990b, 1993). Assim, a elevada frequência de condutas deste tipo é 

apontada por alguns investigadores como uma das marcas mais evidentes de 

desequilíbrio situacional (Alber & Py, 1986b; Gülich & Kotschi, 1983; Vion, 1986). 

• Facilitação da intercompreensão 

Os problemas de intercompreensão são dos mais comummente abordados nas 

análises das conversações assimétricas, podendo relacionar-se com a diversidade dos 

mundos socio-simbólicos dos sujeitos. 

A criação de intercompreensão, que atravessa o percurso dos mecanismos 

adaptativos tornando-os responsáveis por discursos com um elevado grau de 

compreensibilidade, constitui neste contexto uma das suas funções privilegiadas, realçada 

em situações diversas (cf. Alber & Py, 1986b; Araújo e Sá, 1993; Colletta, 1990; Girardet, 

1992; Giacomi, Houdalfa & Vion, 1984; Hérédia, 1987; Hérédia-Deprez, 1990; Jeanneret, 

1992; Py, 1986; Vasseur, 1987a, 1987b, 1990b, 1993; Vion, 1986; Vion & Mittner, 1986). 

Note-se que é esta a função adaptativa que está na base do processo de produção 

do "interdiscurso", ou de um "idiolecto bilateral" (Py, 1986: 344): "the process of 

adjustment characteristic of EC [exolingual conversation] partially determines the code 

that makes the transmission possible" (Py, 1986: 345). 
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• Facilitação da produção 

A adaptação serve ainda para facilitar a actividade de produção do interlocutor, 

orientando, facilitando ou estruturando a sua tarefa verbal, na sua forma ou no seu 

conteúdo (d. alguns autores que a analisam em troca exolingue, como: Alber & Py, 

1986b; Cicurel, 1992, 1994e; Fregosi & Vasseur, 1991; Hudelot, 1992). 

O diálogo de tutela (étayage, ou diálogo de guidance) de que fala Bruner (1983b) 

exemplifica palcos de intervenção intensa desta função (d. à frente, capítulo 3, e discussão 

empírica em Fregosi & Vasseur, 1991; Hudelot, 1992; Vasseur, 1993). 

• Figuração 

Grande parte do trabalho de figuração (ver atrás) realiza-se no quadro de 

procedimentos adaptativos que protegem a face própria e a do outro, consolidando 

identidades comunicacionais (d. análise em Apfelbaum, 1991b). Referimo-nos a operações 

como: legitimação, pelo locutor que ocupa uma posição desfavorecida, da sua própria 

palavra, retomando, por exemplo, a do interlocutor privilegiado (Vion, 1986; Vion & 

Mittner, 1986); antecipação e evitamento de eventuais situações perigosas para a imagem 

do outro (Gülich & Kotschi, 1983). 

Esta função completa a actividade adaptativa com uma importante dimensão socio

ideológica (Viollet, 1986). 

• Facilitação da apropriação da língua 

Facilitar operações de apropriação da língua é outra das funções que pode ter a 

adaptação erndeterminados contextos conversacionais específicos. Pela sua centralidade 

no nosso estudo, discutimo-la num momento mais apropriado. 

2.5. Enfoques da adaptação 

Pela sua centralidade na comunicação, a adaptação tem como objecto discursivo 

ou como enfoque todo aquele que na comunicação se constitui enquanto tal (François, 

1990). Pensamos assim que esta é uma questão que deve ser discutida no quadro das 

especificidades discursivas de cada situação particular. 

De qualquer modo, importa desde já perspectivá-la na sua amplitude, face a um 

evento humano que toma o mundo como espaço de construção. 
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o estudo de Riley (1985d), onde se definem níveis de coerência no discurso (ou de 

"discursabilidade"), permite-nos proceder a tal esquematização. O autor, que desenvolve 

uma análise empírica dos episódios de ruptura em aula de LE, propõe quatro níveis 

pertinentes que abarcam as suas múltiplas possibilidades de ocorrência (d. ainda Kerbrat

Orecchioni, 1984, quando descreve os objectos da negociação): 

nível da interacção: nele se incluem as adaptações que tomam como objecto 

discursivo os mecanismos básicos de funcionamento da interacção ou o seu 

quadro situacional (como o sistema de distribuição da palavra, as identidades 

discursivas e relações de lugar, os papéis interactivos, a estruturação do 

texto); 

nível da ilocução, que integra as forças ilocutórias e os valores da mensagem; 

nível do conteúdo, relativo ao tema e sua abordagem; 

nível da realização, respeitante aos elementos físicos e materiais pertinentes 

para a formulação da mensagem (verbais, não-verbais e para-verbais). 

2.6. Efeitos perversos 

Temos vindo a relacionar adaptação com sucesso comunicacional. Todavia, alguns 

estudos mostram que esta actividade está, por vezes, na origem de um profundo mal

estar entre os sujeitos verbais, na sequência da subversão dos seus valores globais 

positivos. 

Este facto deve-se, essencialmente, a entendimentos divergentes quanto a certos 

aspectos que caracterizam o quadro situacional, nomeadamente a identidade dos seus 

actores, sobretudo nas suas competências verbais. A sua discussão é, assim, 

obrigatoriamente contextualizada. Por este motivo, delegamo-la para o capítulo 3, onde 

a poderemos empreender no âmbito das situações de ensino/aprendizagem das LE. 

·3. Adaptação e competências do sujeito 

3.1. A adaptação enquanto actividade socio-relacional 

A comunicação humana, como a linguagem, está, por essência, ligada à acção 

(Bange, 1992b; Charaudeau, 1991; Mucchielli, 1991: 26). 

Encarar a adaptação como uma actividade que se qualifica como socio-relacional 

(Lefebvre, 1991) coloca-nos numa perspectiva da comunicação que nos chega da 
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psicologia da linguagem e que reforça o significado colectivo das inter-acções dos sujeitos, 

no seu labor conjunto de atribuir significado ao mundo que os rodeia (d. Bange, 1991b, 

1992b; Chabrol, 1990; Charaudeau, 1991; Lefebvre, 1991). Neste sentido, Bange define 

acção social como: fIle sous-ensemble des actions dont le but est réalisé au moyen de 

l'action de retour d'un partenaire" (1991b: 5; ver ainda Bronckart, 1993: 53). 

Testemunhando a capacidade de intervenção humana no mundo simbólico (Bronckart, 

1993: 53), a acção implica agentes, motivos e intenções ou, mais propriamente, projectos. 

Bange qualifica-a por isso como um comportamento orientado para a significação 

(1991b: 2), distinguindo-a quer da finalidade quer do meio utilizado, de que é constitutiva. 

Transposta para a acção adaptativa, esta abordagem ajuda a perspectivá-la na sua 

relação com as competências do actor da comunicação, em particular na sua capacidade 

de se envolver com um co-actor num projecto de coordenação estreita das atribuições 

de sentido. 

3.2. Actividade de adaptação e competências comunicativas 

A abordagem empírica, interactiva e construtivista que atrás fizemos da 

competência de comunicação permite-nos neste momento precisar a conduta de 

adaptação enquanto uma das suas manifestações no plano do discurso. 

O sujeito manifesta-se na sua competência comunicativa pelo modo como se 

envolve na gestão apropriada de um projecto verbal concreto, nomeadamente pela 

capacidade de escolha, dentro de um repertório plural, dos comportamentos 

comunicativos que avalia como os mais relevantes em função da representação que 

desenvolve da situação em que se encontra. Por outras palavras, revela-se enquanto 

sujeito de comunicação no modo como regula a liberdade própria ao agir comunicativo 

(Chabrol, 1990). 

A acção adaptativa coloca de um modo particularmente evidente esta problemática. 

Enquanto acção orientada para a coordenação e gestão de conflitos comunicacionais, 

ela actualiza-se por intermédio de uma série de meios estratégicos que integram a 

competência comunicativa dos sujeitos nas suas várias componentes atrás explicitadas. 

Nesta mesma pressuposição, Auchlin refere-se a um sistema: "responsable d'uneffet de 

synergie particulier et tres global, mobilisant le systeme central et divers systemes 

périphériques, dont le systeme linguistique, en un processus susceptible de modifier 

certains aspects même de l'architecture fonctionnelle" (1991: 110). 

A capacidade adaptativa surge nestas proposições como constitutiva de uma 
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capacidade mais geral para comunicar e como transversal a todo o trabalho de 

coordenação simbólica que tal pressupõe. Nesta linha, Kerbrat-Orecchioni refere-se à 

competência de comunicação como aquela que torna o sujeito capaz de: "adapter son 

comportement discursif aux données situationnelles, et sa propre compétence à celle de 

son (ou de ses) partenaire(s) d'interaction" (1986: 12). 

Não se trata, por conseguinte, de acrescentar uma nova componente à competência, 

mas antes de propor uma definição mais abrangente e complexa, isto é, que se construa 

de um modo não-linear, prevendo planos de funcionamento que possam eventualmente 

situar-se em níveis que não são paralelos. Nesta ordem de ideias, a competência 

adaptativa, situando-se na intersecção das outras competências que englobam a 

comunicativa e mobilizando-as segundo esquemas variáveis e sempre contextualizados, 

dinâmicos mas também criativos, surge como: "un objet hiérarchiquement supérieur, 

qui les integre et les subsume" (Kerbrat-Orecchioni, 1986: 15; d. ainda o esquema de 

Van Lier, 1988: 185). 

Em tais condições, as condutas de adaptação constituem-se em observatório 

focalizado das competências comunicativas dos sujeitos e podemos postular a sua 

variação conjunta: a expertise comunicacional, nas suas características individuais assim 

como no seu grau, afecta e condiciona as aptidões e operações de adaptação. 

o princípio anterior ganha em clareza quando elucidado com o conceito de 

"flexibilidade comunicativa", que relaciona a competência de comunicação com o 

contexto e, correlativamente, com a actividade adaptativa. Teorizado na sequência do 

interesse que a comunicação inter-étnica despertou nos etnólogos da comunicação, este 

conceito elucida, do nosso ponto de vista, aspectos fundamentais de toda a comunicação 

interpessoal, em particular porque qualifica como "multi-estilístico" ou "multi-Iectal" 

(Stubbs, 1979: 153) o repertório semiótico do sujeito verbal: 

"Quelle que soit- la situation ( ... ), le probleme essentiel pour tous ceux qui ne se 
connaissent presque pas et qui doivent entrer en contact est de réussir à établir une 
'flexibilité communicative' c'est-à-dire à adapter leurs stratégies à leur auditoire et aux 
signes tant directs qu'indirects, de telle maniere que les participants soient capables de 
contrôler.et de comprendre au moins un partie du sens produit par les autres. Le sens ( ... ) 
est toujours négociable et la découverte des fondements de la négociation exige des 
compétences spécifiques de la part des participants" (Gumperz, 1989: 21). 

Inerente à conduta de adaptação, na génese da flexibilidade comunicativa 

encontramos uma postura de investimento conversacional que remete para as atitudes e 

intenções dos co-actores. Na mesma medida, Auchlin considera o "investimento" do 

sujeito no seu próprio discurso como uma origem iniludível das emoções que 
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experimenta pela prática da linguagem: "un discours peu investi ne semble ( ... ) pouvoir 

faire l'objet ni d'un bonheur, ni d'un malheur bien importants ( ... ) iI semble que plus 

un discours est investi, plus intenses seront les émotions vécues, et distinct le bonheur 

du malheur" (1991: 114-115; relacione-se esta ideia com o que atrás foi afirmado sobre 

os papéis interactivos da adaptação). Note-se que esta noção de investimento é definida 

em termos energéticos ("énergie discursive", 1991: 115) e relacionada com capacidades 

e competências pessoais. 

Está aqui em causa uma vertente activa da adaptação, que implica o locutor na sua 

totalidade comunicativa, nos seus comportamentos verbais e não-verbais, nas suas 

atitudes e intenções interactivas. Por outras palavras, a acção adaptativa põe em jogo o 

locutor na sua globalidade de sujeito da comunicação, pressupondo-o no modo como se 

relaciona com a situação verbal em termos comunicativos e formais, mas também sociais 

e afectivos. 

3.2.1. Adaptação e variabilidade 

Os argumentos que apresentámos para relacionar a acção adaptativa com a 

competência de comunicação permitem-nos neste momento acrescentar à primeira uma 

outra dimensão fundamental atrás discutida: a variabilidade. 

Os eixos de articulação entre ambas as noções são múltiplos. Um deles estrutura

se em torno dos meios estratégicos mobilizados pela conduta adaptativa. A adaptação 

exige que o sujeito disponha dos meios de realização necessários, meios que diferem de 

sujeito para sujeito, condicionando o "estilo interactivo" de cada um e, consequentemente, 

a natureza da relação comunicativa. Por outras palavras, os repertórios verbais variáveis 

condicionam o desempenho adaptativo e imprimem-lhe um estilo próprio. 

A esta forma de variabilidade acrescenta-se uma outra, intra-individual, que alude 

aos contextos de uso: "le style est une organisation de moyens en fonction des fins dans 

une situation donnée" (Hymes, 1984: 193). Na mesma linha, De Salins, comentando a 

noção de Gumperz de repertório verbaPs , define-o como: "sorte de c1avier dont nous 

pouvons tirer instantanément le ton et le registre appropriés au contexte" (1992: 54; d. 

ainda Saville-Troike, 1989). Assim, podemos afirmar que conduta adaptativa dá acesso 

à dimensão multi-estilística do repertório verbal de cada sujeito (ver atrás Stubbs, 1979), 

mostrando como o mobiliza de modo contextualizado e, por conseguinte, como apreende 

35 "AlI varieties, dialects or styles used in a particular socialIy-defined population, and the constraints 
which govern the choice among them" (Gumperz, 1977, cito in Saville-Troike, 1989: 49). 
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e se relaciona com cada situação verbal, revelando em termos globais o seu domínio da 

língua e da comunicação. Nesta medida, reflecte ainda, de um modo bastante explícito, 

o seu grau de competência metacomunicativa, tendo em conta que: "la véritable maltrise 

de la langue ne réside pas dans l'utilisation d'une belle langue, mais dans la maitrise 

du choix, c'est-à-dire la possession de toutes les formulations possibles, avec la 

connaissance des jugements sociaux sur chacune d'elles, et donc de leur pouvoir 

d'efficacité dans telle ou telle situation" (Charmeux, 1994: 24). 

A possibilidade de escolha verbal está aqui subentendida, sendo através dela e com 

ela que se realiza materialmente a adaptaçãa'6. É no exercício dessa escolha, ou na 

liberdade de a fazer, que a conduta de adaptação se actualiza: "The choice of appropriate 

language forms is not only dependent on static categories, but on what precedes and 

follows in the communicative sequence, and on informations which emerges within the 

event which may alter the relationship of participants" (Saville-Troike, 1989: 53-54). 

Assim, certas mudanças de estilo (como as alternâncias códicas, as modificações de 

débito, de registo, de suporte ou canal), cruciais na materialização das operações de 

adaptação, são portadoras de profundo sentido relacional (De Salins 1992; Gumperz, 

1989; Hymes, 1984; Saville-Troike, 1989). 

Nos argumentos anteriores, nomeadamente na noção de estilo, criação selectiva e 

contextualizada de novas formas de dizer com correspondente abandono das anteriores 

(d. Hymes, 1984: 53), encontramos uma outra característica da realização adaptativa: a 

sua criatividade. 

Importa, para concluir, mencionar a origem cultural da variabilidade, lembrando 

que a cada comunidade linguística correspondem estilos interactivos, e conse

quentemente, adaptativos, próprios (Hymes, 1984). Nesta linha, De Salins, define o 

repertório verbal também enquanto totalidade dos recursos linguísticos disponíveis 

numa dada comunidade (1992: 71). 

36 O facto das regras de uso serem simultaneamente condicionadas e livres abre esta possibilidade de 
alternância: "Les propriétés conjuguées de contrainte et de choix se retrouvent dans toutes les relations ou 
des individus s'engagent en utilisant des moyens linguistiques" (Hymes, 1984: 107); De Salins (1992) refere
se a formas normativas e formas variantes (d. ainda Gumperz, 1989; Saville-Troike, 1989). Hymes (1984) 
relaciona tais regras de alternância com as situações de uso e com a adaptabilidade. 
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Em síntese, a variabilidade adaptativa evoca aspectos gerais do funcionamento 

da comunicação, traduzindo em particular: as competências do sujeito, enquanto ser 

socio-comunicativo único mas inserido numa comunidade social e cultural que o 

constrange; as situações de uso e o modo como subjectivamente as apreende; o 

funcionamento criativo da linguagem humana. 

3.2.2. Dimensão estratégica da actividade de adaptação 

Ao descrever a conduta de adaptação na sua dimensão accional, encaramo-la 

necessariamente como um meio fundamental para a concretização de um projecto 

comunicativo, o que nos leva a observar o modo como se actualiza através de estratégias 

de comunicação específicas (d. Authier-Revuz, 1990; Gülich & Kotschi, 1983: 313). 

Esta nova dimensão da conduta, esclarecida pela noção de estratégia atrás 

apresentada, reforça-a nas suas propriedades sociais e dialogais: "la stratégie se construit 

dans l'échange de telle sorte qu'il s'agit plutôt de lignes de conduites négociées et 

construÍtes ensemble" (Vion, 1992: 91). 

Tratando-se de estratégias locais (isto é, que caracterizam momentos particulares 

da interacção)37, inventariá-las é tarefa tão delicada como inútil e infrutífera, já que a 

sua variabilidade acompanha a dos repertórios verbais do sujeito comunicante (d. 

Authicr-Revuz, 1990, com uma observação idêntica). Este facto, aliado à natureza 

contextualizada da conduta em foco, sugere-nos protelar esta discussão para um 

momento ulterior deste trabalho, onde a retomaremos no quadro da aula de LE. 

3.3. Actividade de adaptação e competências metacomunicativas 

Figura de gestão interlocutiva, afirmámos atrás que a conduta adaptativa tem 

uma natureza radicalmente metacomunicativa. 

Presente em toda a troca verbal (d. Watzlawick, Helmick-Beavin & Jackson, 1972), 

como destacam Berrendonner (1990) ou Charaudeau (1984), quando afirmam que a 

enunciação se acompanha invariavelmente de uma meta-enunciação, o plano 

metacomunicativo não é facilmente distrinçável do comunicativo: "Les frontiêres entre 

langagier et métalangagier sont souvent fIoues" (Legrand-Gelber, 1989: 158). Podemos 

encontrar nesta inextrincabilidade a ideia que atrás defendemos quanto à natureza 

37 Entende-se por estratégias gerais aquelas que correspondem às linhas de actuação recorrentes ao 
longo da relação; ambos os tipos de estratégias, as locais e as gerais, se encontram intimamente interligadas. 
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endémica da adaptação na troca comunicativa. Ela explica ainda a dificuldade em 

observar um procedimento que frequentemente não se destaca na própria formulação 

da mensagem e que está envolvido em profunda subtileza. 

Relacionámos atrás a adaptação com o sucesso da comunicação. Na mesma linha 

argumentativa, coloca-se agora a capacidade para gerir trocas metacomunicativas, ou 

para tomar como objecto discursivo a própria comunicação, no seu conteúdo, nos códigos 

que mobiliza, na relação que supõe, nos seus actos enunciativos, como condição de uma 

competência para comunicar (d. Vion, 1986: 233). Com efeito, são as competências 

metaverbais que permitem ao sujeito manter um certo distanciamento face à comunicação 

em que se encontra, a partir do qual a observa, interpreta e avalia, transformando os 

vários planos da materialidade comunicativa em objectos de reflexão, e, 

consequentemente, em objectos manuseáveis. Desta actividade resulta a planificação da 

acção verbal. 

Este distanciamento e a actividade metacomunicativa que suscita estão na génese 

da conduta adaptativa (Authier-Revuz, 1990; Berrendonner, 1990; Charaudeau, 1984; 

Cicurel, 1985; Vion, 1986; Vion & Mittner, 1986). Por outras palavras, a competência 

metacomunicativa regula a relação simultaneamente de proximidade/intimidade e de 

distanciamento/exterioridade face à comunicação e ao interlocutor que encontramos na 

adaptação. Vion reforça este sentido, afirmando que é ela que permite ao sujeito: "adapter 

sa parole à la situation, ( ... ) reprendre le discours de l'autrui comme son propre discours" 

(Vion, 1986: 233). Por seu turno, Berrendonner (1990), quando explicita as funções 

específicas da "meta-enunciação", refere algumas que encontramos nos episódios 

adaptativos, tais como a antecipação de eventuais problemas, a prevenção de 

malentendidos e incompreensões ou a identificação de desacordos. Segundo o autor, o 

facto do falante se mover simultaneamente em dois níveis, o comunicativo e o 

metacomunicativo, dá-lhe as condições necessárias para proceder ao jogo adaptativo, 

interrompendo-se, auto-corrigindo-se, antecipando-se, reformulando, hesitando, 

evoluindo por retoques sucessivos, actualizando e neutralizando simultaneamente todas 

as escolhas feitas pelas interpretações sucessivas das reacções do interlocutor, ou, numa 

palavra, procedendo a um acto enunciativo simultâneo de dire e de comentário sobre 

esse dire. 

As competências metacomunicativas estão particularmente em jogo aquando de 

certas formulações criativas, nomeadamente no plano do uso da língua. As escolhas 

verbais ou a variabilidade estilística de que falámos são, nesta lógica, noções 
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metacomunicativas. Por outras palavras, o uso intersubjectivo da linguagem, que faz de 

todo (\ acto de dizer uma "maneira de dizer" (Authier-Revuz, 1990), relativizando-o e 

individualizando-o no momento discursivo preciso, é, por natureza, um uso 

metacomunicativo. 

Estas proposições fazem-nos perceber que a distância endémica entre os sujeitos 

é gerida, discursivamente, no plano da metacomunicação, plano que, por conseguinte, 

assume um papel de grande destaque nas comunicações desiguais. Por isso, Legrand

Gelber (1989: 158-159) considera que o exame das actividades metaverbais é um excelente 

indicador da gestão das diferenças comunicacionais. 

o raciocínio desenvolvido permite-nos neste momento avançar a hipótese de que 

a qualidade das acções adaptativas depende também do grau de competência 

metacomunicativa dos seus actores. Esta hipótese será à frente discutida no quadro de 

situações de comunicação particulares. 

Conclusão 

Ao longo deste capítulo construímos, com a ajuda de outros autores que se 

debruçam sobre a comunicação verbal segundo ângulos de análise semelhantes ao nosso, 

claramente tributários do pensamento inovador de Bakhtine, um quadro conceptual 

relativo ao funcionamento do sujeito em interacção no qual inscrevemos um dos 

procedimentos que, de um modo essencial, o estrutura: a actividade dialógica de 

adaptação verbal. 

o percurso que seguimos permitiu-nos em particular definir tal procedimento 

como uma condição iniludível de "bem-estar comunicacional", mostrando que se 

materializa discursivamente em esquemas de intervenção que mobilizam as competências 

de comunicação dos sujeitos e se apoiam no seu repertório verbal em toda a sua extensão 

e possibilidades de escolha, esquemas que encontram a sua origem e se precisam na 

consciência metacomunicativa de estados relacionais de divergência interlocutiva em 

qualquer um dos múltiplos planos de contacto que atravessam a comunicação. 

A importância de tal quadro teórico e dos factos destacados radica na mesma 

pressuposição que nos impeliu a construir este capítulo: a de que a comunicação verbal 

é uma actividade simbólica que, embora disponha de múltiplos espaços de criação que 

exigem análises situacionalmente contextualizadas, se caracteriza por um corpo de 
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factos complexos que a fundamentam e estruturam, evocando a sua origem e qualidade 

intersubjectivas e sociais, o qual importa pôr em destaque e utilizar como enquadramento 

mais lato de uma reflexão posterior sobre aspectos específicos. A fundamentalidade de 

tal corpo de factos estende-se, necessariamente, à comunicação pedagógica, aquela que 

nos ocupa neste trabalho. 

Pensamos, na sequência do que acabamos de afirmar, que estamos agora em 

condições de reduzir os horizontes do nosso olhar, focalizando-o sobre a interacção em 

aula de LE, e de observar um dos procedimentos específicos que a constrói, sem perder 

de vista o seu profundo sentido comunicacional. 
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Capítulo 2 
Um contexto particular de comunicação: 

a aula de língua estrangeira 



A comunicação em aula de LE 

Introdução 

A actividade verbal é sempre contextualizada. Deste modQ, descrever e interpretar 

processos verbais específicos, tais como os de adaptação, exige que o investigador tenha 

presentes os parâmetros, convenções e regras que prefiguram a situação particular sobre 

a qual se debruça, ou, mais propriamente, a sua cultura comunicacional, não esquecendo 

que esta se define em função de um quadro social e relacional alargado que importa 

continuamente perspectivar. 

Por este motivo, pensamos que um estudo como o nosso não pode prescindir de 

uma reflexão preliminar sobre o que é a aula de LE, onde se explicitem algumas das 

suas componentes fundamentais. O enfoque preciso do nosso trabalho justifica que esta 

reflexão se desenvolva em torno das particularidades comunicativas deste contexto 

verbal, com incidência naquelas que elucidam formas próprias de realização da 

adaptação. 

O capítulo que agora se inicia situa-se no âmbito destas preocupações e visa a 

constituição de um quadro de referência útil para a investigação que nos propomos 

realizar. Deste modo, evitamos o risco de trabalhar sobre artefactos sem realidade 

sociológica ou cultural, nos quais os actores que constroem a adaptação, professor e 

alunos, não se reconheçam. 

Está presente nesta opção de trabalho uma orientação etnográfica, a qual impõe a 

clara conceptualização da "comunidade verbal" em que se move o estudo como condição 

para a passagem a um nível posterior e mais preciso de análise (d. Cicurel, 1994a; 

Colletta, 1995; De Salins, 1989, 1992; Goffman, 1973, 1974; Saville-Troike, 1989). 

A aula de LE prefigura uma situação comunicativa original: ela é um pretexto 

artificiosamente criado de comunicação que visa a aprendizagem da comunicação, pela 

relação pedagógica que entre si estabelecem os sujeitos verbais. Os traços interactivos 

que fazem da aula um contexto onde novas competências comunicativas numa outra 

língua são, num processo negocial, transmitidas e adquiridas, isto é, os elementos 
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didácticos da comunicação que nela se constrói, são neste momentos explicitados, nas 

relações que tecem com os formatos e sentidos sociais e simbólicos da situação. Por 

outras palavras, procuramos descrever a interacção que aqui ocorre como o local de 

articulação entre os sujeitos e a realidade social, precisando a função da linguagem 

nessa articulação. 

o capítulo organiza-se em duas partes, onde se discute a aula de LE nas 

componentes contextuais que identificámos atrás: a socio-cultural, a psico-social (agentes) 

e a comunicacional (objectos discursivos e relações verbais). Neste último aspecto, o 

mais extenso dadas as finalidades do estudo, as características comunicativo-interactivas 

da aula são ressaltadas em função das suas intencionalidades pedagógicas. 

1. A aula de língua estrangeira, contexto do estudo 

Entendemos a aula de LE como uma situação verbal construída pelos sujeitos que 

nela se encontram em função de uma dada representação social. Essa representação, 

elaboração complexa de origem cultural (De Nucheze, 1995: 18), implica fortes pressões 

ao nível dos comportamentos e das condutas dos seus agentes, com marcada incidência 

na interacção. Todavia, não anula o efeito de "campos experienciais" próprios (Colletta, 

1995), onde professor e alunos reconstroem, pela palavra, diferentes significações sociais, 

jogando com as imagens que têm de si e da situação e desenvolvendo múltiplos circuitos 

relacionais consigo próprios, com o interlocutor, com o saber e com o real. 

Daqui resulta uma compreensão da aula como um contexto que se situa no 

cruzamento de influências múltiplas e complexas que se constituem e repercutem nas 

condutas verbais dos sujeitos. 

A definição que dela se dá neste momento procura não alienar esta problemática, 

a qual explica aspectos da invariância e da criatividade da comunicação pedagógica e 

permite à frente perspectivar a conduta de adaptação, percorrendo as convenções socio

institucionais que interfere!ll nas imagens dos sujeitos mas não esquecendo o contributo 

específico de cada um deles ao nível da concretização da aula. 

1.1. Convenções socio-institucionais 

Inserida num sistema socio-cultural e educativo-institucional próprio e regida 

por normas exclusivas, a aula de LE prefigura um tipo de contexto cuja compreensão 

exige uma abordagem holística e abrangente, no âmbito da qual certos traços dos 

fenómenos verbais emergentes devem ser discutidos (d. Bachmann, Lindenfeld & 

Simonin, 1981; Cortese, 1987). 
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Antes de mais, e como qualquer outro tipo de aula, ela deve ser entendida como 

uma "situação de formação" (Donnay & Charlier, 1990), na medida em que persegue 

finalidades educativas. No nosso caso, trata-se ainda de uma situação de formação 

institucional, já que estas mesmas finalidades são claramente definidas por um Sistema 

Educativo e por Programas Oficiais. Deste modo, reflecte sempre implícitos sociais ou, 

mais propriamente, as imagens que tem da escola uma dada sociedade, num dado 

momento da sua evolução histórica. 

Dabene (1984; 1986) propõe que o olhar sobre este tipo de situações se demore 

sobre três aspectos determinantes: os parâmetros situacionais; as finalidades; as identidades e 

estatutos dos sujeitos. 

Atentemos nos dois primeiros, já que o terceiro será abordado num item à parte, 

pelo seu impacto nas características discursivas e pela sua complexidade. 

A situação pedagógica é moldada por um certo número de factores situacionais 

que estão à partida bem determinados e em cuja definição os sujeitos que nela se 

encontram não participam nem têm o direito de alterar (Bouchard, 1984; Cicurel, 1985; 

Coste, 1984d; Dabene, 1984). Falamos, nomeadamente, do tempo e do espaço, da 

constituição dos grupos, dos temas discursivos, dos estatutos, papéis ou deveres dos 

protagonistas, dos motivos e finalidades do encontro, ou seja, de tudo aquilo que é 

anterior à aula ou que nela não é decidido e que resulta da influência de um sistema 

mais amplo, o educativo, que por sua vez está inserido num outro sistema ainda mais 

la to, o sociaP. 

A todos os níveis de funcionamento de uma aula se notam marcas dos 

constrangimentos impostos por este tipo de factores, os quais dão ao acontecimento 

pedagógico uma qualidade de coerência e de conformidade com uma determinada 

realidade exterior: nas relações comunicacionais, na organização dos espaços, nos valores 

transmitidos, nas condutas dos sujeitos (ver à frente). Por outras palavras e parafraseando 

Castro, Vieira & Sousa (1991), a aula denota um funcionamento social silencioso que 

especifica e regula aquilo que nela acontece. 

Igualmente as finalidades da aula são, em larga medida, externamente 

1 Trata-se aqui de uma concepção concêntrica dos contextos, na linha das teorias ecológicas explicativas 
dos comportamentos humanos (cf. revisão da teoria de Bronfenbrenner em Portugal, 1992 e 1993, e ainda 
Alarcão & Sá-Chaves, 1994). 
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determinadas. Os sujeitos não se encontram em presença uns dos outros por razões que 

eles próprios definem, mas para dar cumprimento a obrigações sociais: a transmissão e 

aquisição de novos saberes (neste caso, uma língua estrangeira). Nesta linha, Muchielli 

(1991) define a comunicação da aula como instrumental (d. ainda conceito de 

"comunicação finalizada" de Cicurel, 1994c). Sintetizemos com Landriault: "le cours de 

langue est un événement social doté d'une structure à l'intérieur de laquelle apprenants 

et enseignant sont appelés d'une façon ou d'une autre à jouer les rôles de coproducteurs 

d'une situation d'apprentissage-enseignement et ou l'interaction vise ( ... ) à mettre en 

place les processus et les stratégies par lesquels l'apprentissage se fait" (1986: 114-115). 

Entre o professor e os alunos institui-se assim um contrato tácito de natureza socio

pedagógica, que determina e regula relações interpessoais e regras de conduta. 

Existem imagens e expectativas fortes, de natureza socio-cultural, quanto ao que 

é uma aula, correspondentes a representações criadas pelas vivências sociais dos sujeitos 

de uma dada comunidade, dentro e fora da escola (d. Bloome & Theodorou, 1988; 

Morime-Dershimer, 1988), imagens sujeitas a profundas variações interculturai~ (d. 

Cazden, 1988: capítulo 4; Simon, 1994). Green, Weade & Graham referem um "esquema 

de referência" partilhado que orienta e facilita a participação significativa na aula, 

definido como: "sets of expectations for interacting and learning derived from past 

experiences, knowledge, perceptions, emotions, values, cultural assumptions, abilities" 

(1988: 15). Pelo conhecimento que dele têm, os sujeitos pedagógicos sabem como agir, 

reproduzindo comunicativamente um conhecimento cultural que lhes é comum (d. 

Morime-Dershimer, 1988, que analisa a influência das representações dos alunos nos 

seus comportamentos discursivos). 

Nesta medida, a aula é dotada de uma unidade de organização social própria e 

caracteriza-se como uma interacção convergente ou concordante (d. Watzlawick, Helmick

Beavin & Jackson, 1972: 67), já que os seus participantes aceitam voluntariamente as 

mesmas regras, partilham as mesmas "convenções de contextualização" (Gumperz, 

1989) e tendem para uma mesma finalidade, construindo um projecto verbal comum 

em que se diferenciam pela complementaridade e interdependência de papéis e de 

funções. Por tudo isto, institui-se nela uma cooperação tácita, consolidada na solidariedade 

e no equilíbrio interaccionais: "Les interactions entre les acteurs sont presque toujours 

2 Alguns trabalhos realçam as tensões vividas pelos sujeitos sempre que não partilham uma mesma 
representação da aula (ver, por exemplo, Simon, 1994, que refere as dificuldades que experimentou com 
alunos tailandeses no quadro de um projecto de ensino/aprendizagem comunicativo de ILE). 
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concordantes puisque chacun accepte la position de l'autre dans l'organisation de base 

'enseignement/apprentissage'" (De Salins, 1992: 140). 

Como consequência do que acabamos de expor, a aula pode ser compreendida 

como um "universo de significação exclusiva" (De Salins, 1992), porque dotado de 

regras de organização específicas que lhe conferem uma determinada configuração 

discursiva peculiar. É neste sentido que alguns autores falam ainda num mundo 

aparentemente "fechado" para quem se coloca de um ponto de vista exógeno (Dabene, 

1984, 1986; De Salins, 1992). 

o que acima é afirmado não implica que a aula seja um evento verbal regulado 

exclusivamente do exterior, abordagem demasiado simplista que oculta parte significativa 

das acções que nela têm lugar e na qual professor e alunos não se reconhecem. Como 

afirmámos no início deste texto, os sujeitos que a fazem evoluir constroem uns com os 

outros quadros experienciais próprios, no âmbito dos quais desenvolvem condutas 

discursivas únicas que conferem singularidade a cada aula. 

Esta abordagem construtivista da comunicação interpessoal, já apresentada no 

capítulo 1, que elucida a dinâmica de um espaço discursivo colectivo, exige um quadro 

de análise mais fino, que integre simultaneamente uma dimensão explicativa de tipo 

social e uma outra de índole situacional e interpessoal, centrada no trabalho interactivo 

realizado em situação. 

Na origem desta nova conceptualização da aula, para a qual contribuiu o quadro 

conceptual socio-cognitivista de Goffman (d. De Salins, 1992), situa-se o reconhecimento 

da mesma enquanto espaço onde operam em colaboração os agentes pedagógicos: 

"lessons are social events accomplished by the collaborative work of two or more people" 

(Mehan, 1979: 44; d. ainda Cazden, 1988; Erickson, 1982; Vieira, 1993b: 96). Neste sentido, 

as imagens e representações sociais são dotadas de uma qualidade dinâmica e precisam

se no quadro da relação pedagógica: "The dynamic nature of lessons means that frames 

of reference are not static but are subject to modification, reinterpretation, suspension 

( ... ), within and across developing lessons" (Green, Weade & Graham, 1988: 16). 

A abordagem da aula complexifica-se com esta nova perspectiva, a qual aconselha 

a inscrevê-la no quadro das situações de prática comunicativa altamente complexas, não

estruturadas, pouco definidas, dotadas de um elevado grau de dispersão e 

imprevisibilidade (ver Erickson, 1982; Perrenoud, 1994a: 202; Schõn, referido em Alarcão, 
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1991; Spiro, referido em Alarcão & Moreira, 1993; Tochon, 198ge, 1989f; esta discussão 

será retomada à frente, no ponto 2.3.1.). 

Em síntese, na aula estabelecem-se relações complexas entre os sujeitos e as forças 

sociais que os influenciam, das quais resulta um evento verbal que só parcialmente 

pode ser descrito nos seus rituais. Acontecimento social semi-estruturado (Erickson, 1982), 

a aula é por conseguinte um palco aberto à criatividade e à espontaneidade dos sujeitos. 

Note-se que a abordagem da adaptação enquanto conduta que se motiva e 

desenvolve no quadro de processos interaccionais espontâneos e impre~istos, de acordo 

com uma clara intencionalidade pedagógica, exige uma concepção de aula desta natureza. 

1.2. Caracterização socio-relacional . 

A caracterização socio-relacional da aula de LE, debruçando-se sobre os sujeitos 

que nela interagem, exige obrigatoriamente, pela natureza formativo-institucional da 

situação, que se tenha em conta um constituinte fundamental: o conteúdo ou o saber em 

causa, isto é, aquilo que faz de qualquer aula uma aula de ... , nas suas finalidades em 

contexto escolar (d. Delamont, 1979; Develay, 1994; Nonnon, 1991; Porquier, 1995; Santos, 

1987). Por outras palavras, a natureza do saber é determinante na tarefa de descrição do 

contexto pedagógico e mais particularmente da sua comunicação, como sublinha Nonnon: 

"ce qui est difficile, c'est de rendre compte de l'articulation de ces trois pôles, en 

particulier de l"action conjointe' de l'enseignant et des apprenants sur des contenus" 

(1991: 7). Em aula de LE, como veremos, esta questão é especialmente pertinente. 

A noção de "tríptico" ou "triângulo didáctico" de Jonnaert (1988) permite elucidar 

a afirmação anterior e impede que adoptemos a tendência dicotómica frequentemente 

presente nalguns estudo em didáctica, que restringem o seu enfoque a relações binárias 

(d. crítica em Nonnon, 1991). Segundo o autor, num texto que assume alguma relevância 

no âmbito da didáctica geral das disciplinas, uma situação pedagógica caracteriza-se 

pela interacção entre três elementos complexos que mantêm entre si, numa perspectiva 

sistémica, diferentes tipos de relações: o professor, o aluno e o objecto ou o saber, nas suas 

finalidades pedagógicas. A esses três elementos Legendre (1988: 515, referido em 

Germain, 1993a: 10) acrescenta um outro: o meio humano educacional em que se desenrola 

a acção de ensino / aprendizagem, que enquadra e contextualiza as relações primárias 

estabelecidas entre os restantes. 

Cada um dos elementos do "tríptico didáctico" é, em si mesmo, o confluir de 

numerosos outros sistemas, multiplicando-se as interacções possíveis quer no interior 
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de cada pólo, quer entre todos eles, quer entre o triângulo na sua globalidade e o 

contexto socio-institucional. Na óptica de Claude Germain (1993a: 10 e seguintes), 

referindo-se sempre ao modelo de Legendre, a valorização das relações inter-sistémicas 

dos constituintes das situações educativas é de grande interesse para a abordagem da 

situação pedagógica. 

A aula põe por conseguinte em presença três grandes tipos de variáveis, humanas, 

de disciplina e de contexto, variáveis a partir e na intersecção, das quais se constrói a 

relação de ensino/aprendizagem. Neste momento preciso do nosso trabalho ocupam

nos privilegiadamente as duas primeiras. 

1.2.1. Os co-construtores 

1.2.1.1. O professor 

o professor de línguas é, antes de mais, como outro professor qualquer, um agente 

privilegiado de mudança social que intervém na socialização e educação do aluno com 

quem lida, fazendo-o de acordo com as orientações de desenvolvimento da sociedade 

em que está inserido, expressas nos textos oficiais emanados pelo Sistema Educativo. 

Como dissemos noutro local, "um professor só o é no âmbito de um contexto educativo 

particular, definindo-se como um ser sociológico cuja actuação depende da sua visão da 

sociedade presente e da percepção do que deseja para a sociedade futura" (Andrade & 

Araújo e Sá, 1992: 21). Ao professor cabe pois um importante papel no desenvolvimento 

das sociedades, papel que cumpre pelo empenho que coloca na construção do futuro e 

pela consciência social e cultural do presente em que intervém (d. Kohonen, 1992). 

Peça fundamental no complexo processo de desenvolvimento social, o seu perfil 

pessoal e profissional, as suas competências comunicativas, as suas crenças, atitudes, 

representações, posturas perante a vida, a profissão e si mesmo, são decisivas no modo 

como leva a cabo a 'sua tarefa. 

o professor de línguas cumpre estas grandes funções por intermédio da sua 

disciplina específica, apoiando-se nas finalidades instrucionais e educacionais próprias 

e transversais que esta persegue em contexto escolar. 
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Muitos autores têm intentado explicitar o que é um professor de línguas em 

actuação por referência ao mundo do teatr03 (Cazden, 1988; Cicurel, 1994c; Halté, 1993; 

Por cher, 1984). Recorrendo a metáforas nele motivadas, Halté dá uma definição onde 

sublinha, por um lado, a dominância do seu papel, e, por outro, a sua implicação 

plurifacetada em todo o processo educativo: "Acteur dans la piece qui se joue en classe, 

observateur participant, il en est aussi régisseur et metteur en scene" (1993: 37). 

Esta concepção do professor como actor, observador e encenador permite-nos 

reflectir sobre as suas áreas de competência pedagógica, na linha do anterior 

entendimento construtivista de aula. 

Director de cena e principal actor da peça que encena (d. Cazden, 1988: 44 e 

Porcher, 1984), o professor não está sozinho na aula. Acompanham-no os alunos que, 

tal como os espectadores preconizados por Brechf', também têm papéis a desempenhar, 

sendo chamados a intervir na construção da encenação (d. Cazden, 1988; Cieurel, 1994c). 

Este "one-man-show" (Cicurel, 1994c), consciente da importância da partilha, estimula 

a participação dos protagonistas que com ele estão e faz depender das contribuições de 

todos a encenação final que propõe, através de processos contínuos de "subtil negociação" 

(Berthoud, 1993). 

Por outras palavras, a representação e a encenação do professor são sempre de 

algum modo improvisadas, criativas, originais e colectivas, não dependendo da 

memorização de papéis nem da aplicação de técnicas adquiridas. 

Coloca-se neste quadro a questão das competências do professor para lidar com 

esta situação de negociação e de imprevisibilidade, fazendo dela um acontecimento 

com valor pedagógico. 

• Competência educativa 

A competência educativa do professor é aquela que mobiliza aquando das 

situações pedagógicas e que define parte substancial da sua identidade profissional. 

Noutro local onde nos propusemos aprofundar esta questão (Andrade & Araújo 

e Sá, 1992: 21-37), referimos uma competência pluridimensional actualizada através de 

3 A utilização metafórica do universo teatral para analisar o comportamento humano, muito comum, 
assenta no pressuposto de que o mundo é um palco no qual cada indivíduo representa a seu modo. 
Goffman, com o seu célebre estudo sobre a "mise en sdme du quotidien" (1973), retoma esta imagética. 

4 fIles spectateurs n'ont de sens que s'ils cessent d'être des voyeurs passifs pour devenir des acteurs 
transformateurs de leur propre histoire" (Brecht, cito in Jonnaert, 1988: 34). 
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uma outra, mobilizadora, que possibilita a activação das componentes adequadas de uma 

competência complexa durante a acção educativa efectiva. 

A ideia da competência educativa como um processo global e unitário constituído 

pela interacção permanente e sempre contextualizada de saberes, capacidades, atitudes, 

intenções, motivações e valores, presente também na definição de outras competências 

complexas (d. atrás noção de competência de comunicação), é hoje comum a vários 

autores que se situam no campo da formação de professores. Simões, numa definição 

holística, fala na constituição de redes conceptuais entre um elevado número de 

dimensões do sujeito competente: 

"toma-se ( ... ) por base, não um conjunto de comportamentos, mas de relações 
conceptuais, que, no seu todo, tornam possível empreender uma actividade específica. 
Este esquema, que interliga as dimensões de actividades relevantes, inclui comportamentos, 
desempenhos, conhecimentos, capacidades, níveis de adequação, intenções, motivações e 
atitudes, e não se exprime apenas através de uma dimensão particular, mas pela presença 
de um conjunto de relações conceptuais, que estão na base do exercício da actividade 
competente" (Simões, 1993: 136). 

Alguns autores, com intuitos interventivos em formação de professores, procuram 

discriminar e organizar os elementos constitutivos da competência educativa, 

sublinhando ora um aspecto ora outro (d. Andrade & Araújo e Sá, 1992; Cicurel, 1994c; 

Simões, 1993). Não nos importa aqui discutir esta questão, até porque teremos 

oportunidade de o fazer de um modo contextualizado no capítulo final deste trabalho, 

na sequência do estudo empírico de trocas precisas de adaptação, sendo certo que esta 

competência se exprime no quadro de situações reais de ensino/aprendizagem, ou de 

práticas profissionais. Porém, na medida em que necessitaremos de referir alguns dos 

seus aspectos mais específicos para descrever condutas de adaptação, parece-nos útil 

reflectir em termos genéricos sobre um modelo que os detalhe. 

Entre vários modelos de competência do professor que apresenta, Simões (1993) 

detém-se no de Zimpher & Howey (1987), que nos pareceu também pertinente no 

actual contexto do, pensamento em formação de professores. 

Os autores decompõem a competência educativa em quatro sub-competências: 

clínica, relacionada com a capacidade de identificar e resolver problemas 

educacionais relativamente imprevistos, de lidar com situações complexas, 

tomando decisões adequadas, e de retirar ilacções, reconsiderando 

eventualmente intenções e práticas, pela reflexão sobre a acção solucionadora 

empreendida; 
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técnicas, responsável pela resolução de questões ligadas directamente com a 

aula em si mesma; esta competência traduz-se nas acções e decisões 

quotidianas do professor no que diz respeito à organização do processo de 

ensino/aprendizagem da matéria específica de que se ocupa (domínio de 

métodos de ensino, do conteúdo curricular, da estruturação da aula, etc); 

crítica, competência que se articula com a capacidade do professor em se 

distanciar das suas práticas e em entender a escola enquanto espelho de uma 

sociedade e de uma ideologia, promovendo, pela racionalização da vida social 

escolar, mudanças qualitativamente relevantes; 

pessoal, dimensão que diz respeito à intervenção do professor enquanto pessoa 

e ao modo como estabelece relações interpessoais e promove a educação dos 

seus alunos. 

Alarcão, num seminário realizado em Novembro de 1994 na então Secção 

Autónoma de Didáctica e Tecnologia Educativa, sublinhando igualmente o carácter 

holístico e global da competência do professor e não se afastando muito do modelo 

atrás explicitado, distinguiu ainda entre competência relacional (interpessoal) e pessoal, e 

definiu uma dimensão cientifico-pedagógica (ou didáctica), na qual podemos incluir as 

competências clínica e técnica, muito articulada com o conhecimento pedagógico do conteúdo 

(d. Marcelo García, 1992, 1996). Sendo menos atomística e mais abrangente, preferimos 

também esta última denominação para referir o saber contextualizado do professor, ou 

o saber agir em situação. 

A qualquer noção de competência educativa está necessariamente subjacente um 

determinado conceito de professor competente em actuação. Na anterior, cujo carácter 

integrativo pressupõe um corpo em constante interacção de conhecimentos, atitudes, 

valores e capacidades, está presente um conceito adequado à ideia de aula que atrás 

apresentámos e à nossa temática: um professor empenhado na formação global e 

autónoma do sujeito, conllecedor dos seus papéis cognitivos, instrucionais e sociais e 

capaz de lidar, de uma forma sempre inovadora, com situações que, por serem complexas 

e únicas, exigem também modos de actuação singulares e criativos. 

Chama-se assim a atenção para a inadequação de acções únicas e rotineiras, ditadas 

por competências exclusivamente técnicas, e para a necessidade de encontrar 

5 Note-se que o modelo da racionalidade técnica em formação de professores, no qual alguns programas 
de formação se alicerçam, privilegia quase exclusivamente esta competência (para urna discussão, ver, 
entre outros, Andrade & Araújo e Sá, 1991; Nóvoa, 1991; Pérez Gomes, 1992; Vieira & Branco, 1991). 
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permanentemente soluções originais e adequadas, reflectindo criticamente sobre elas 

(d. Germain, 1994a; Perrenoud, 1994a, 1994b; Zeichner, 1993). Nesta medida, Cazden 

sublinha a necessidade de reconhecer a improvisação e a capacidade criativa como 

componentes fulcrais da competência educativa (1988: 44; ver ainda Tochon, 1989b, e 

Perrenoud, 1994a; d., neste mesmo capítulo, a reflexão feita sobre as variações dos 

rituais comunicativos em aula de LE, 2.3.). 

A competência educativa é pois uma competência assaz complexa. Por isso Schõn 

(1987) qualifica a acção do professor como artística, conceito que Alarcão, inspirada no 

mesmo autor, define da seguinte forma: "actuação inteligente e flexível, situada e 

reactiva, produto de uma mistura integrada de ciência, técnica e arte, caracterizada por 

uma sensibilidade de artista aos índices manifestos ou implícitos, em suma, uma 

criatividade" (1991: 6). 

A nosso ver, esta complexidade decorre em grande parte do facto de se tratar de 

uma competência forçosamente contextualizada, isto é, que não pode ser entendida na 

ausência de uma relação muito forte com a situação em que se actualiza (e se constrói). 

Numa primeira abordagem desta relação, importa notar que a profissão docente 

implica essencialmente acções efectivas em situação, situação essa que é, como vimos, 

complexa e imprevisível (Tochon fala num "terreno de alto risco", 198ge). O professor 

lida com contextos instáveis, indefinidos, regulando-os no quadro de uma atenção 

dialogante com a prática e com os seus dilemas (Cazden, 1988: 89; Perrenoud, 1994b). 

Por outro lado, a competência educativa implica, sobretudo, um "conhecimento 

em situação" (Tochon, 1989c: 26). Dito de outro modo, a gestão da aula assenta no seu 

conhecimento interpretativo. Trata-se de um conhecimento - ou de uma teoria prática, 

como lhe chamou Germain (1994a), sublinhando que não está em causa uma verdadeira 

teoria científica, mas uma reflexão crítica- normalmente implícito, confuso, pouco 

estruturado, nem ,sempre consciente nem acessível à verbalização, formado também 

por crenças, valores, atitudes e experiências pessoais, que funciona como quadro 

explicativo e preditivo dos factos, influenciando a sua acção prática e sendo também 

por ela influenciado. 

A teoria prática do professor, que tem sido recentemente objecto de investigação 

(d. Tochon, 1989c, 1993; Clark & Peterson, 1986), está na origem da sua definição como 

um expert do terreno: "L'expert est un as du contexte dont la théorie reste implicite" 

(Tochon, 1989c: 32). Por outras palavras, o professor é capaz de exprimir conceitos e 

teorias que reflectem a vida das aulas, manifestando uma compreensão implícita das 
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interacções pedagógicas. Afasta-se ainda frequentemente de teorias educacionais ou 

didáticas, rejeitando-as explicitamente sempre que lhe parecem contraditórias com o 

conhecimento adquirido experiencialmente. 

Note-se em tudo isto a valorização de um sujeito teórico que produz e detém 

conhecimento original, assim como a consideração da prática como local de produção de 

conhecimento. 

Podemos ainda relacionar a competência educativa do professor em acção com o 

seu perfil pessoal e social, nomeadamente com os valores e atitudes que assume face ao 

acto pedagógico e com as suas convicções profissionais quanto à educação (cf. estudo 

de Delamont, 1979, e mais à frente, no capítulo final deste estudo). 

Ressalta do que foi dito que não existe, de um ponto de vista abstracto, uma 

competência educativa ideal, ou seja, que não podemos opor teoricamente o bom ao mau 

professor, ideia que também pode ser defendida a propósito da aula. Com efeito, a 

competência educativa é sempre aquela que está por detrás de uma actuação adequada 

ao contexto, isto é, a um certo aluno, inserido num meio determinado e perseguindo 

objectivos precisos: "the 'good' teacher is the one who can make the right judgment as 

to what teaching device is the most valuable at any given moment" (Politzer, cito in 

Dubé, Gagné & Germain, 1990: 43). 

Esta afirmação remete para a obrigatoriedade da consideração das redes relacionais 

que se estabelecem entre os diferentes constituintes da situação pedagógica, su.gerindo

nos ainda a discussão detalhada de todas estas questões num momento mais avançado 

do nosso trabalho, após o estudo empírico que nos propomos realizar. 

A competência educ~tiva é um importante instrumento de evolução profissional. Por 

outras palavras, a sua relação estreita com o terreno pode ser analisada ao nível do 

próprio processo de construção da expertise profissional. Como explica Alarcão, referindo

se a Schõn, esta competência, "em si mesma, é criativa porque traz consigo o 

desenvolvimento de novas formas de utilizar competências que já se possuem e traduz

se na aquisição de novos saberes" (1991: 8). Deste ponto de vista, trata-se de umconstruct 

permanente tornado possível por uma prática docente inteligente, voluntariamente 

crítica e reflexiva, produtora de conhecimentos específicos e frequentemente eficazes do 

ponto de vista prático (Germain, 1994a). Tochon, preferindo falar em "momentos de 
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expertise" em vez de em "professores experts", e sublinhando o facto de ainda muito 

pouco se saber sobre esses momentos e a forma como contribuem para a formação da 

competência educativa, escreve: "les professionnels développent quelque chose qu'on 

ne connait pas encore bien et qui peut s'auto-organiser en une totalité intelligente, 

adaptée, pertinente et probablement, souvent efficace" (1992b: 13). 

Na compreensão dos modos de construção, no terreno, da competência educativa, 

há hoje uma grande atracção pelo seu confronto com os que se desenvolvem noutras 

situações profissionais da mesma índole, que lidam igualmente com contextos de "alto 

risco" e pouco estruturados, como é o caso da prática da medicina ou do direito (d. D. 

Schõn, apresentado por Alarcão, 1991, ou Tochon, 1992a; d. ainda a teoria da flexibilidade 

cognitiva de Spiro, apresentada por Alarcão & Moreira, 1993). 

Estudos deste tipo mostram que as características de pouca definição e de 

complexidade do real impedem que o sujeito nele actue por transferência de 

conhecimentos, modelos ou esquemas de acção adquiridos noutros contextos, ou seja, 

por aplicação de competências técnicas. Outras competências parecem igualmente 

necessárias6, nomeadamente a de re-organizar constantemente o conhecimento de uma 

forma flexível, o que passa pela conceptualização e reflexão constantes sobre a acção e 

pela construção momento-a-momento de conhecimento prático. 

A ideia do professor como um prático reflexivo está subjacente nesta explicação da 

competência educativa em construção (d. Zeichner, 1983, 1993; ver ainda Marcelo Garcia, 

1992; Villar Angulo et aI, 1994). Inspirado em Dewey, o autor que trouxe a reflexão para 

o campo da formação pedagógica, Zeichner define em que consiste a prática reflexiva, 

considerando-a como uma importante metacompetência: "uma maneira de encarar e 

responder aos problemas, de ser professor. A acção reflexiva também é um processo 

que implica mais do que a busca de soluções lógicas e racionais para os problemas. ( ... ) 

implica intuição, emoção e paixão; não é portanto nenhum conjunto de técnicas que 

possa ser empacotado e ensinado aos professores" (1993: 18). O mesmo autor indica três 

atitudes necessárias para a acção reflexiva, ligadas todas elas com competências pessoais: 

abertura de espírito, responsabilidade e sinceridade. Germain (1994a) acrescenta-lhes a 

convicção pessoal. 

6 Note-se que estas novas competências não negam saberes de índole mais técnica, como afirmam 
Alarcão & Moreira (1993), comentando a teoria da flexibilidade cognitiva de Spiro aplicada à formação de 
professores como uma possível abordagem de síntese dos modelos de racionalidade técnica e dos reflexivos. 
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o distanciamento das práticas de forma a teorizá-las é uma das capacidades do 

professor reflexivo. Distanciamento que remete para a ideia de um investigador do terreno 

(Hammersley, 1990; Nunan, 1989; Stenhouse, 1993), capaz de colocar problemas e de 

propor soluções inovadoras. 

Antes de terminar, importa ainda lembrar que a actuação do professor se situa 

necessariamente dentro dos limites e possibilidades de um sistema social e educativo 

que lhe impõe uma série de pressões, condicionando fortemente a sua actuação 

pedagógica, assim como o crescimento da competência educativa. As restrições contextuais 

(cf. Charaudeau, 1993; Germain, 1993a: 10 seguintes) devem por conseguinte fazer 

parte do quadro de análise da acção educativa, como discutiremos no capítulo final 

deste trabalho. 

• Competências de comunicação e de interacção 

Da competência educativa faz parte integrante, no quadro da sua dimensão 

científico-pedagógica, uma competência comunicativa ou mais propriamente interactiva 

(Cicurel, 1994c), articulada com a capacidade de organização e gestão, em tempo real, 

do processo de ensino/aprendizagem, através de estratégias comunicativas específicas 

nas quais a língua (neste caso a estrangeira) é fundamental. 

É consensual que todo o acto educativo é, antes de tudo, um acto de comunicação 

e que a aula é um "local de palavra" (Halté, 1993c: 27) cujo sucesso depende 

prioritariamente das suas formas de organização (ver à frente, neste capítulo, 2.1.). Em 

aula de LE, na medida em que a aquisição do saber depende da qualidade das trocas 

interactivas, esta relação é especialmente significativa. 

A competência com)lnicativa do professor é uma competência particular, como 

particulares são as finalidades da comunicação pedagógica. Por outras palavras, mesmo 

se se trata obviamente de competências inseparáveis, não basta ter competência 

comurdcativa em situações de uso quotidiano da língua para saber organizar adequada 

e eficazmente, pela palavra, a aprendizagem na aula. 

Reflectir sobre a competência comunicativo-pedagógica obriga a perspectivar os papéis 

que a cada momento da evolução do pensamento pedagógico e didáctico vão sendo 

assinalados ao professor (cf. Moreira, 1990). No actual contexto do ensino/ aprendizagem 

das LE, caracterizado pela ênfase numa abordagem comunicativa da língua e nos 
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processos de autonomização, cabem ao professor novos papéis que complexificam as 

competências de palavra que lhe são exigidas. Exemplificando, para além dos 

tradicionais, como o de fonte/depositário do saber, vector da informação, avaliador e 

"demonstrador" da língua, o professor é hoje ainda o organizador, animador e co

participante de uma interacção significativa (d. Andrade & Araújo e Sá, 1993; Dabene, 

1984, 1986; Marques, 1994; Moreira, 1990; Porcher, 1984; Sheils, 1991). 

Joga-se nesta regulação da palavra pedagógica uma competência interaccional 

que aponta para um professor capaz de propor e de se envolver em interacções 

facilitadoras da aprendizagem, interagindo de forma adequada a uma situação cuja 

assimetria não é só pedagógica mas também comunicativa. A propósito, Cicurel (1994c) 

fala em "surveillance de l'interaction", ou seja, numa atenção constante com vista a 

rentabilizar as potencialidades pedagógicas da conversação, o que pressupõe uma 

avaliação da situação que engloba necessariamente o aprendente e a sua progressão na 

língua. Com o mesmo sentido, De Nucheze (1994) refere-se a uma competência meta

interaccional. 

Segundo alguns estudos que se debruçam sobre a comunicação exolingue, nela 

procurando elementos de "didacticidade" (d. no capítulo 3, L, o que se diz sobre a 

pertinência destes estudos para a DL), a capacidade manifestada pelo locutor expert de 

co-construir com o aprendente um contexto comunicativo mutuamente significativo e 

partilhado que facilite a aprendizagem, ajudando-o nas suas tarefas simultâneas de 

compreensão, produção e estruturação de um novo saber, ou seja, a capacidade de produzir 

um discurso de tutela (d. noção de "étayage" em Bruner, 1983b), constitui uma das 

dimensões virtualmente mais positivas da aptidão para comunicar com fins pedagógicos 

(d. discussão desta problemática no capítulo 3). Tal capacidade envolve, em particular, 

competências negociais (ver Bellenger,1991, e Casse & Deol, 1987, para uma discriminação), 

isto é, pressupõe atenção dialogante ao interlocutor-aluno e habilidade para o envolver 

no discurso, construindo com ele a interpalavra (Coste, 1984a; Py, 1986). 

Por outro lado, tendo em conta a relação que se procura hoje promover, por 

intermédio da comunicação, entre o acto de ensinar e o acto de aprender, tal como a 

preocupação constante em apoiar o aluno na construção progressiva da autonomia, o 

professor é ainda um facilitador do processo de aprendizagem. Neste sentido, é-lhe 

igualmente pedido que se assuma na aula enquanto problematizador, diagnosticador, 

observador, gestor da heterogeneidade, conselheiro, analista de necessidades específicas 

e co-participante no projecto de aprender a aprender (d. Andrade & Araújo e Sá, 1993; 

Sheils, 1991). 
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Em suma, a competência pedagógico-comunicativa conjuga conhecimentos 

específicos sobre a língua com a capacidade de a usar nesta situação particular de 

comunicação, o que implica familiaridade com uma linguagem instrucional própria, tal 

como competências de organização de interacções significativas do ponto de vista do 

desenvolvimento de uma competência de comunicação e de aprendizagem em LE (d. 

noção de "metalinguagem pedagógica" de Kohlmeyar, 1984). Nesta ordem de ideias, 

exige do professor habilidades para lidar e monitorar a interacção, ajustando-a ao aluno 

que constrói o seu conhecimento. Note-se que tal envolvimento depende quer de 

capacidades de flexibilidade comunicativa quer ainda de competências de adaptação, 

conforme será realçado no capítulo seguinte. Cazden sublinha este último aspecto, 

referindo-se a uma: "competence to adapt tacitly known schemata to inevitable moment

to-moment variations in a complex environrnent" (1988: 45). 

Numa síntese sobre esta matéria, Moreira (1990) indica três áreas fundamentais 

de incidência da competência pedagógico-comunicativa: na linguagem que é ensinada 

(vocabulário, estruturas, regras de funcionamento, convenções socio-culturais, etc); na 

linguagem usada para ensinar, ligada ao uso da metalinguagem pedagógica (explicar, dar 

instruções, perguntar, responder, integrar o discurso do aluno, reformular, etc); na 

linguagem usada para socializar e organizar (estabelecer relações, manter a disciplina, etc). 

Vários estudiosos têm reconhecido o papel fundamental da expertise 

comunicacional, sublinhado a necessidade de investir mais nesta formação (Germain, 

Hardy & Pambianchi, 1991; Green & Harker, 1982; KohImeyar, 1984; Moreira, 1990). 

Halté é um autor que se pronuncia a este propósito: 

"S'iI est vrai qu'en chaque événement quotidien, s'affirment ou s'infirment, se 
développent ou se réifient des images d'interlocuteurs qui conditionnent la qualité et 
l'efficacité du moment interactionnel présent, s'iI est vrai que s'y négocie, construit et 
apprend du sens, alors l'élaboration des savoirs didactiques devrait aboutir, coilcretement, 
à développer les compétences d'expertise communicationnelle des enseignants" (Halté, 
1993c: 38). 

Outros mostraram empiricamente que esta competência específica é reduzida 

nalguns casos, com incidências negativas na comunicação da aula (d. Moreira, 1990, 

num estudo com professores estagiários de inglês). 

No capítulo 4 da Secção II teremos a oportunidade de retomar esta questão, no 

quadro da competência adaptativa. 
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1.2.1.2. O aluno 

O aluno é um sujeito que integra um determinado contexto, neste caso o educativo, 

o qual lhe reserva um estatuto bem preciso e concordante com as suas regras socio

culturais de organização, próprias à comunidade e conformes a outras mais latas de 

funcionamento social. 

Devido a processos de crescimento psico-social e de aculturação que passam pela 

aproprição das convenções da comunidade de pertença, a imagem que o aluno tem da 

sua identidade na escola é concordante com a do sistema e dos restantes parceiros 

pedagógicos, numa definição convergente da situação que já atrás comentámos. Neste 

sentido, Dausendschõn-Gay & Kraft definem-no do seguinte modo, na introdução do n° 

2 da revista AILE: fIle sujet apprenant est le membre autonome d'un groupe social qui 

se définit autour d'une identité culturelle, politico-économique et historique" (1993: 7). 

Pode-se assim, até um certo ponto, falar numa instância-aprendente com alguma 

homogeneidade. Com efeito, experiências sociais e escolares similares, a pertença a uma 

mesma comunidade com representações coesas da escola e da edudação, percursos 

escolares do mesmo tipo, desfazem o mito do aluno sujeito único e original. Nesta 

mesma medida, o aluno é sempre o porta-voz de uma instância ideológico-discursiva 

ou, como afirma Kerbrat-Orecchioni, de uma "formação discursiva" (1982: 170), já que 

se apropria rapidamente dos modelos dominantes na escola e os reproduz na forma 

como nela intervém (Gambier, 1988: 51). 

Com estes argumentos, os investigadores referem-se a um grupo- turma, o público 

escolar com quem interage o professor, propondo uma abordagem quase dual da 

interacção em sala de aula: um professor por um lado, e um grupo de alunos por outro. 

Coste é um dos autores que encontra sentido nesta proposta: "Peut-être ( ... ) faudrait-il 

aller jusqu'à interroger les discours de la classe en relation à ce qu'on définirait comme 

un collectif d'apprenants, voire, à contre-courant de toute une conception cognitiviste, 

un apprenant collectif" (1991a: 246). 

Se há, sem dúvida, um princípio de igualdade relativamente a todos os alunos em 

termos das suas possibilidades de participação na construção da aula (princípio, aliás, 

cuidadosamente observado e vigiado quer pelo professor quer pelos próprios 

aprendentes), assim como alguma analogia na forma como se aproximam do saber e participam 

nos discursos colectivos da aula, a sua homogeneização conduz a uma abordagem 

excessivamente simplificada dos planos interactivos, cognitivos, linguísticos e mesmo 

psico-pedagógicos e socio-relacionais que se cruzam em situação pedagógica. 

Com efeito, este conjunto homogéneo de sujeitos-aprendentes é, de certa forma, 
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umaficcção institucional (Cicurel, 1994d), útil na medida em que facilita a esquematização 

de acções interventivas, mas que só se concretiza em certos níveis do funcionamento da 

aula, nomeadamente no que respeita ao discurso comum e tornado público que mantêm 

o professor organizador e a turma. Noutros planos, como o da aprendizagem, da 

realização das tarefas ou das trocas duais ou em pequeno grupo, esta ficção desfaz-se, 

podendo-se falar então em co-aprendentes ou numa multiplicidade de sujeitos 

individuais reunidos por motivos comuns (Ferrão Tavares, 1996, realça esta variedade, 

propondo um quadro aberto e organizado de estilos de aprendentes 7 ). 

Centrando-se no funcionamento da interacção verbal, Cicurel (1994a) propõe, 

nesta medida, considerar um uparceiro-aprendente" que faz parte de um "grupo

aprendente" : 

"Nous pouvons parler de groupe car il est constitué d'individus qui ont les mêmes 
devoirs et droits mais il faut bien voir qu'en réalité l'interaction ne se produit pas réelIement 
entre l'enseignant et le groupe mais entre le professeur et l'un des individus apprenants 
( ... ) Ainsi l'apprenant a une position interactionnelle face à l'enseignant mais aussi face ou 
à côté des autres apprenants et l'interaction se construit en tenant compte de ces différents 
plans" (1994a: 19). 

Concretizando, a mesma autora mostra, num outro texto (1994d), que, em termos 

de um análise estritamente interaccional, cada aluno é sempre um outro, quer para os 

seus pares, com quem co-aprende e co-interage, quer para o professor, com o qual 

realiza momentos de trocas personalizadas. 

o trabalho de Bloome & Theodorou (1988) permite concluir que as percepções do 

professor e dos alunos nesta matéria não são coincidentes. Analisando múltiplas camadas 

de funcionamento do discurso da aula (professor-aluno, professor-turma, aluno-aluno e 

aluno-turma), os autores mostram que, para o professor, a interacção está sempre 

centrada nos alunos enquanto grupo, isto é, mesmo quando fala para um só sujeito, é 

no grupo que focaliza a sua atenção. Os alunos demonstram uma apreensão muito mais 

individualizada da interacção pedagógica, afirmando que, em vários momentos, é um 

elemento singular da turma o centro da construção discursiva. Os investigadores 

concluem da co-existência de diferentes planos interaccionais e sobretudo de diferentes 

perspectivas dos actores envolvidos quanto à emergência de tais planos, o que sublinha 

a complexidade social e psicológica do estatuto do grupo-turma em situação escolar. 

7 Vieira & Moreira (1993), com o mesmo pressuposto, propõem o eu-aluno como um dos objectos das 
actividades de auto-avaliação da aula, nos seus hábitos de estudo, expectativas, estratégias, estilos de 
aprendizagem ou atitudes. Sublinhando a importância da "dimensão individual da aprendizagem" (1993: 
79), incluem na sua obra instrumentos que pretendem facilitar o processo de auto-conhecimento e de auto
consciencialização do aluno, orientando-o individualmente na resposta a questões como: "que tipo de 
aluno sou eu?", "qual é o meu estilo de aprendizagem?", "como gosto mais de aprender?". 
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Importa pois ter em conta, na caracterização da identidade do sujeito-aluno, por 

um lado representações colectivas do que é a escola e de qual o papel que ela lhe atribui 

em todas as suas consequências no que toca ao comportamento socio-comunicativo, e, 

por outro, tudo o que tem a ver com vivências e formas de estar próprias na 

aprendizagem que são únicas, ligadas a estilos (de comunicação, de aprendizagem, 

cognitivos, socio-afectivos, metodológicos, d. Ferrão Tavares, 1996) que são dinâmicos, 

voluntários, transitórios, mas também individuais, porque articulados com as histórias 

comunicacionais (Golopentja, 1988) e as trajectórias de aprendizagem (Porquier, 1995) únicas 

de cada sujeito-aprendente. 

Considerar o aluno desta forma ajuda ainda a ultrapassar alguns equívocos 

prejudiciais à acção educativa. Um desses equívocos, quando pensamos nesta volumosa 

massa homogénea de alunos, é o facto de lhes atribuirmos de igual modo uma intenção 

sincera de aprender, intenção que é frequentemente inexistente, como o é a própria 

vontade de frequentar a escola. Este axioma do sistema educativo, assumido 

genericamente pelos professores, tem eventualmente efeitos negativos sobre a actuação 

pedagógica, originando por vezes intervenções pedagógicas paradoxais (como por 

exemplo pretender desenvolver uma consciência de aprendizagem num indivíduo que 

em nada se assume como um aprendente ... ), e desmotivando acções dirigidas 

especificamente para o desenvolvimento da intenção de aprendizagem, ou, mais 

globalmente, da identidade de aprendente. 

No capítulo 4 da Secção II desenvolveremos esta reflexão, discutindo no quadro 

das trocas de adaptação alguns procedimentos pedagógicos úteis para a consolidação e 

desenvolvimento desta identidade. 

1.2.2. O saber 

o saber é um elemento constitutivo da situação pedagógica, já que é por ele que 

os sujeitos se encontram e que é sobre ele que comunicam (d. atrás, noção de triângulo 

didáctico). 

Assim, qualquer reflexão sobre o processo de ensino/aprendizagem de uma dada 

matéria tem obrigatoriamente de passar por uma clarificação prévia do seu objecto, 

tendo em conta que a natureza deste último interfere e influencia quer o processo 

comunicativo pelo qual é apropriado (d. Nonnon, 1990), quer a relação de aprendizagem 

que com ele estabelece o sujeito (d. Coste, 1984a). 
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Em aula de línguas, como é sabido, o objecto estudado coincide com o instrumento 

do estudo, a LE. Assim, esta questão é aqui particularmente relevante e merece-nos 

uma reflexão própria. 

o saber na aula de LE é constituído, de acordo com as mais recentes abordagens 

metodológicas, não só pelo objecto língua em si mesmo, enquanto um sistema de signos 

com uma estruturação própria, mas mais alargadamente por essa língua em uso, ou pelos 

sistemas de comunicação em que ocupa um lugar predominante, sem esquecer os 

conteúdos culturais necessariamente envolvidos na comunicação humana. Formam assim 

o saber desta aula aspectos tão diversificados e pouco homogéneos como a morfo

sintaxe, as convenções que estruturam o discurso, as regras sociolinguísticas de uso, as 

estratégias de comunicação, elementos de índole cultural e civilizacional, ou seja, tudo 

aquilo que pode fazer parte do saber e do saber-fazer comunicativo daqueles que utilizam 

a língua (d. atrás noção de língua e de competência de comunicação; d. ainda, para nos 

limitarmos ao contexto português, a discussão sobre os conteúdos em aula de LE em 

Andrade & Araújo e Sá, 1992; Babo, 1988; Moreira, 1990; Vieira & Moreira, 1993; para 

uma perspectivação recente dos novos objectos da aula de línguas, ver ainda Berthoud, 

1993; Boyer, Butzbach & Pendanx, 1990: 36-57; Germain, 1993b; a revista ELA nO 98 de 

1995, Langues et curriculum, contenus, programmes et parcours, percorre esta problemática, 

em particular através dos textos de Candelier, Coste, Holec ou Lehmann). 

Por outro lado, muito se tem escrito sobre as peculiaridades do saber em aula de 

LE, desde o advento do comunicativismo (d. Cicurel, 1986, 1990, 1992; Coste, 1981; 

Dabene, 1984, 1986, 1990b; Kramsch, 1984a, 1984b, 1985; Porquier, 1984b). Girard (1974) 

é um dos primeiros autores a mostrar que, desde o método directo, a especificidade 

desta aula passa pelo duplo estatuto que nela ocupa a língua: ela é simultan:eamente o 

objecto de ensino/aprendizagem (é ela que se pretende que seja adquirida, é ela que é 

observada e é sobre ela que se comunica) e o veículo desse processo (já que é através 

dela que este decorre e que a comunicação se constrói). Por outras palavras, a língua 

está no centro da interacção e é indissociável do objecto a aprender, o que lhe confere 

uma certa ambiguidade de estatuto e de funções. 

Assim, o saber específico desta aula, pela relação de homologia que mantém com 

o meio de comunicação usado pelos sujeitos para o negociar e para o transmitir/aprender, 

assume funções que vão para além da de conteúdo do curso: ele serve também para 

organizar, para socializar e para interagir a propósito do processo de ensino/ 
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aprendizagem, ou seja, para comunicar e para metacomunicar (Dabene 1984, 1986; 

Morime-Dershimer, 1988; Shuy, 1988). Porquier (1984b) sintetiza os diferentes ângulos 

sob os quais a língua aparece nesta situação particular: objecto de estudo; objecto de 

aprendizagem; objecto de ensino; sistema linguístico; prática social. 

A bipolarização dos discursos da aula, presente na conhecida distinção de Kramsch 

(1984a) entre discurso constitutivo (onde a LE é conteúdo de ensino) e discurso regulativa 

(onde serve para controlar e definir as formas de veicular esse conteúdo), ambos 

inseparáveis, confundindo-se e motivando-se reciprocamente, embora existam momentos 

em que prevalece ora um, ora outro, sistematiza esta questão e "leva-nos aos dois níveis 

de funcionamento da comunicação pedagógica de que fala Dabene em vários textos 

(1984, 1986): o comunicativo e o metacomunicativo, ambos servidos pelo mesmo meio 

de comunicação, referente do discurso e conteúdo do curso. 

Kramsch (1985), realçando que a LE é, para além de tudo isto, também o 

instrumento por intermédio do qual se constroem a identidade e as relações sociais no 

interior do grupo-classe, apresenta três formas de usar e tratar o objecto língua/saber em 

aula de LE, associadas aos diferentes tipos de comunicação didáctica referidos e de 

finalidades interactivas da aula (d. ainda Cicurel, 1985: 23-40, 1992b; Ellis, 1985, 1986; 

Moreira, 1990): 

comunicar a propósito da língua, momento em que se actualizam os objectivos 

pedagógicos da situação e se explicitam os conteúdos; aqui, a língua, nas suas 

estruturas, léxico, regras de funcionamento, é o objecto essencial da 

comunicação; trata-se de episódios implicita ou explicitamente 

metalinguísticos, actualizando ou não metalinguagens especializadas, onde 

se descreve, explica ou comenta os modos de funcionamento do saber; 

comunicar na língua, em situações em que os sujeitos se assumem enquanto 

enunciadores fictícios ou não de intenções comunicativas próprias; fala-se a 

língua para a aprender, em simulação ou subjectivamente (quando os alunos 

têm uma verdadeira tarefa, por exemplo); 

comunicar a propósito da gestão das actividades, variante especializada do ponto 

anterior que se focaliza na organização do trabalho e na reflexão sobre o 

processo de ensino/aprendizagem, em actos verbais como os de explicitar 

instruções, referir etapas anteriores do processo em curso, anunciar aquilo 

que se vai realizar, etc. Esta última vertente relaciona-se com a "linguagem 

instrucional", ou a "metalinguagem pedagógica" (d. Moreira, 1990: 36, apoiada 

em Grower & Walters, 1983). 

117 
\ 



Secção I • Capítulo 2 

Os três tipos de comunicação enunciados podem alternar a todo o momento e 

constituir entre si objectos discursivos próprios, sem que isso cause estranheza nos 

locutores, conscientes que estão das circunstâncias particulares desta situação verbal. 

Assim, existe em aula de LE uma constante alteração do foco do discurso, conceptualizada 

por Cicurel (1994a), a partir de Pierre Bange (1987a), sob a denominação de trifocalização: 

qualquer enunciado ou troca discursiva pode focalizar-se alternadamente ora no seu 

conteúdo, ora na sua forma, ora na própria interacção que se vai desenrolando (aspectos 

organizacionais e sociais da situação comunicativa). Esta trifocalização, responsável 

pelo facto de qualquer enunciado ocorrente poder ser continuamente transfigurado em 

objecto de análise e em meio de estruturação do processo comunicativo, é própria da 

interacção em aula de línguas e resulta das peculiaridades do seu saber constitutivo. 

Como veremos à frente, todas estas dimensões de actualização da língua são 

igualmente importantes do ponto de vista de uma aprendizagem em construção e, por 

conseguinte, estão presentes de idêntico modo como objecto e suporte das condutas de 

adaptação. 

Note-se para finalizar que, num momento em que se procura reflectir sobre o 

significado em contexto escolar e com público cativo de promover um tipo de ensino/ 

aprendizagem que favoreça a autonomização do aluno, o saber não se limita ao conteúdo 

programático em si, a língua, mas alarga-se aos próprios processos de aprendizagem e 

pedagógicos envolvidos. Nesta linha, insiste-se na necessidade de abarcar como conteúdo 

da aula não só elementos cognitivos de reflexão sobre a língua, no seu sistema ou no 

seu uso, mas também sobre processos individuais de conhecimento na sua relação com 

processos pedagógicos: "na minha opinião, importa especificar melhor o objecto de 

reflexão, que considero triplo, incidindo sobre o conhecimento da língua como sistema, 

o uso que o aluno faz dela e o modo como ele próprio vai conceptualizando, construindo, 

esse instrumento de comunicação" (Alarcão, 1993: 198; ver ainda Vieira & Moreira, 

1993). 

Este alargamento daquilo que pode vir a ser constituído em conteúdo da aula de 

LE será mais detalhadamente discutido no capítulo 4 da Secção II. 

• Finalidades do ensino/aprendizagem das LE em contexto escolar 

O saber em situação pedagógica precisa-se em função das finalidades que lhe são 

concedidas pelo sistema educativo, as quais organizam e constrangem sempre de um 
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certo modo o comportamento dos sujeitos em situação, traduzindo ainda um determinado 

conceito de aluno e de professor competentes. Não esqueçamos que a explicitação destas 

finalidades pelas políticas educativas implica sempre uma axiologização do saber (d. 

Develay, 1991c) e reflecte, por extensão, uma determinada concepção de língua, de 

homem, de sociedade e de cultura (d. discussão no capítulo final deste trabalho). 

Por tal motivo, pensamos que é pertinente fazer neste momento uma rápida 

passagem por esta questão. 

Antes porém, importa notar, com Alarcão (1993: 189) que, para além de tudo 

aquilo que tem a ver com a especificidade e a matriz própria de uma disciplina no 

quadro de um contexto educativo preciso, as finalidades do ensino escolar se organizam 

em torno de decisões político-educativas que ultrapassam por vezes fronteiras nacionais, 

muito especialmente no actual momento político de consolidação de uma Europa 

multicultural e coesa. 

o ensino/aprendizagem das LE tem perseguido, ao longo da sua história, quatro 

grandes tipos de objectivos que, com diferentes pendores que traduzem épocas 

metodológicas distintas, continuam hoje muito presentes nos textos oficiais (d. Andrade, 

1988; Andrade & Araújo e Sá, 1992: 24-27; Bertrand, 1977; Coste, 1995; Documentos 1 da 

FNAPL VS , 1992; Ministério da Educação, 1991a, 1991b; Kramsch, 1984a; Sequeira, 1993): 

práticos ou utilitários, relacionados com a aquisição de uma competência 

comunicativa em todas as suas componentes, conforme atrás a analisámos; 

pretende-se actualmente, com este objectivo, promover a educação para a 

comunicação, alargando o horizonte comunicativo-linguístico do aluno e o 

seu grau de bilinguismo e dotando-o de capacidades de interagir, para fins 

práticos mas também para desenvolver uma comunicação rica e interpessoal, 

num mundo caracterizado pelo multilinguismo; 

formativos, decorrentes das orientações educativas da instituição escolar, visam 

promover a relação entre a disciplina específica e o currículo; pretende-se, 

em conexão com outras matérias, contribuir, pela educação em línguas, para 

a formação do adolescente, pelo desenvolvimento de formas de pensamento 

e de acção individual e socialmente úteis; está aqui envolvido um conceito de 

pessoa, organizador das orientações pedagógicas de cada matéria; no caso 

português, é a própria LBSE que desenvolve este conceito tal como ele depois 

8 Esta sigla significa: Federação Nacional das Associações de Professores de Línguas Vivas. 
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aparece operacionalizado nos programas9; em termos do ensino / aprendizagem 

das línguas e no que toca ao desenvolvimento intelectual ou à aquisição de 

processos próprios de conhecer, uma das vertentes dos objectivos formativos, 

os Documentos 1 da FNAPLV (1992) insistem no contributo destas disciplinas 

na consolidação de capacidades de análise, classificação, síntese, analogia e 

dedução; neste mesmo sentido, Trevise & Demaiziere (1991) consideram-nas 

um importante instrumento de formação intelectual; 

culturais, tendo a ver com a necessária relação entre a aprendizagem de uma 

nova língua e a de um outro património civilizacional; a compreensão 

simbólica e a aceitação da alteridade estão expressas neste tipo de objectivos, 

que contribuem para o desenvolvimento de atitudes positivas de abertura e 

de respeito pela diferença, construindo no sujeito aprendente uma progressiva 

vontade e capacidade de dialogar com outras culturas; 

políticos, de acordo com os interesses nacionais e internacionais que se vão 

esboçando a todo o momento; estas finalidades são ultimamente destacadas, 

na sequência de acções para a construção de uma nova Europa unida, 

multicultural, multilingue e transvalorativalO• 

Perceber as diferenças e especificidades do outro e da sua língua é ainda um 

modo de desenvolver a consciência de si e de uma identidade de falante e de cidadão. 

Deste modo, a aprendizagem das LE promove também qualidades de 

autoconsciencialização de um modo próprio de estar no mundo que passa sem dúvida 

pela LM, como já dizia Goethe: "celui qui ne connait pas les langues étrangeres ne peut 

connaitre sa langue maternelle" (Goethe, cito in Oliviéri, 1993: 54). 

1.2.3. Relações pedagógicas 

Uma situação pedagógica ou de formação define-se pela qualidade e natureza 

das relações que entre si. estabelecem os três elementos que compõem o triângulo 

Muito especialmente, preconiza-se neste texto o desenvolvimento de capacidades psico-motoras, 
cognitivas, afectivas, éticas, estéticas e de relacionamento interpessoal e social, numa perspectiva de 
desenvolvimento do aluno para a autonomia, e ainda de atitudes de respeito pela democracia e de 
solidariedade. 

10 A este propósito, Sequeira escreve o seguinte: "É necessária uma visão transnacional que abarque 
culturas e civilizações, línguas e valores, e que transforme o homem moderno num ser mais educado e 
mais aberto ao mundo e ao modo como as sociedades funcionam" (1993: 8). Ver ainda, sobre esta questão, 
os Documentos 1 da FNAPLV (1992) e os Cahiers de l'ASDIFLE n° 4 (1992), onde se discutem políticas 
nacionais para o ensino das línguas. Note-se, no quadro destes objectivos, o lançamento, em meados da 
década de 80, de programas comunitários como o Língua. 
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didáctico: o sujeito-aprendente, o professor-agente e o objecto-saber. Estas relações, que 

Germain (1993a: 12-13) classifica de "pedagógicas", constroem-se, sobretudo em aula de 

línguas, por meio da linguagem: "lessons ( ... ) are activities constituted primarily of and 

by talk" (Cazden, 1988: 37). 

Por outras palavras, uma situação de ensino/aprendizagem caracteriza-se por 

um modo de comunicação, ou pelo tipo particular de relações comunicacionais que 

estabelecem entre si os sujeitos em torno de um determinado saber. 

A reconstituição do sentido pedagógico destas relações obriga a passar não só 

pelos contextos sociais e conceptuais que a enquadram, mas ainda pelos papéis que os 

sujeitos nela assumem, assim como pelas razões que presidem à produção da palavra e 

pelos elementos simbólicos nela presentes. 

O conceito de contrato pedagógico é de grande utilidade para aceder a estes sentidos. 

Permitindo perspectivar de um modo global as questões que têm vindo a ser enunciadas 

e facilitando a sua abordagem pelo ângulo da comunicação, esta noção serve-nos ainda 

para concluir este item e estabelece uma ponte de fácil acesso com a problemática que 

se pretende desenvolver na segunda parte do capítulo. 

Segundo Jonnaert (1988: 26-28), o contrato pedagógico é uma convenção reguladora 

dos comportamentos e acções dos sujeitos numa determinada situação. Explicitando o 

conjunto de regras que regem as relações pedagógicas no que respeita aos vários sistemas 

pertinentes, este contrato é uma espécie de aliança que demarca as posições respectivas 

do professor e do aluno entre si e de ambos com o saber, permitindo que todos 

compreendam claramente o que está em causa em cada situação e fornecendo um 

quadro simbólico e material de actuação onde se reconhecem e que aceitam (cf. ainda 

Charaudeau, 1993; COlaniz, 1990a, 1990b). 

Vión (1995) sugere a apreensão destas regras nos diferentes ruveis constitutivos 

da relação: 

institucional, definindo o seu quadro social e funcional, em função de saberes 

anteriores partilhados e das finalidades da situação; 

intersubjectivo, respeitante à constituição e circulação das imagens e identidades 

dos sujeitos; 

discursivo e interlocutivo, em função da natureza e distribuição das actividades 

verbais, delimitando espaços interactivos respectivos e definindo as relações 

verbais, os papéis discursivos e as tarefas de linguagem dos sujeitos. 
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Neste sentido, o contrato pedagógico não esquece as relações que se desenvolvem 

por intermédio da palavra, englobando a especificação das convenções comunicacionais 

(Charaudeau, 1991, 1993) e articulando uma dimensão externa ou situacional com uma 

outra interna ou discursiva. Possui assim uma natureza dinâmica, instável, singular, 

sendo capaz de se adequar aos contextos e de engendrar relações pedagógicas únicas e 

significativas, onde os protagonistas se assumem como actores sociais ao mesmo tempo 

que são também sujeitos da comunicação. Charaudeau, falando num contrato de classe 

que pode ser actualizado de diferentes modos, modificando-se ainda com o tempo 

paralelamente à modificação das relações pedagógicas, define-o co.mo: "cadre de 

reconnaissance auquel souscrivent les partenaires pour que s' établissent échange et 

intercompréhension" (1993: 131). 

Note-se finalmente, no último nível considerado, a ideia de um "contrato de 

tarefa", de grande pertinência no quadro das situações pedagógicas (d. noção em Kraft 

& Dausendschõn-Gay, 1993: 98). 

A diferente posição relativamente ao saber que cada um dos sujeitos, professor e 

grupo-aprendente, legitimamente ocupa, subjacente aos termos de um contrato de 

trabalho com orientação pedagógica, é central na caracterização da relação que agora 

nos ocupa e no modo de comunicação (d. Dabene, 1984, 1986; Deen, 1994; Thomas, 

1994). 

Mais concretamente, o funcionamento da relação educativa constitui-se em tomo 

de um grau diferente de familiaridade com o saber dos sujeitos participantes. Neste 

facto se baseiam os consensos sociais da aula, que por sua vez justificam a ausência de 

processos de negociação situacional (Bouchard, 1984) e tomam desnecessários contínuos 

procedimentos de figuração. 

Em aula de LE, os sujeitos que interagem protagonizam um duplo afastamento: 

face ao saber, como em qu~lquer outra aula; face ao meio de comunicação utilizado na 

negociação desse saber e na organização da situação social em que se encontram, o que 

já é próprio desta situação disciplinar (d. atrás). A legitimação de uma assimetria 

acrescida nas convenções discursivas do contrato pedagógico neste tipo de aula, conforme 

referiremos à frente, encontra a sua razão de ser neste facto, que está ainda na origem 

de modos comunicacionais específicos. 
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o objecto de estudo deste trabalho justifica uma incidência particular na dimensão 

comunicacional do contrato pedagógico. 

As relações que a este nível se estabelecem em aula de LE no contexto escolar 

português só se compreendem se a abordarmos como uma situação especial de contacto de 

línguas (Andrade, 1993; Py, 1991): a estrangeira, objecto e veículo do ensino/aprendizagem, 

e a materna de todos os sujeitos participantes, comum a professor e a alunos na quase 

totalidade dos casos. Concretizando, a possibilidade que os falantes sabem que têm de 

mobilizar os repertórios verbais em ambas as línguas em função das necessidades da 

situação, alternando entre uma e outra, assim como entre os' universos simbólicos e 

metaverbais que evocam, cria nesta aula uma curiosa linguagem (uma translíngua, 

conforme refere Coste, 1981, ou um/alar entre línguas, expressão que adopta Py, 1992), 

que se move constantemente do eixo bilingue para o unilingue e que chega a integrar 

num único instante as duas línguas presentes, em enunciados que não se podem 

classificar categoricamente em nenhuma delas. Esta possibilidade peculiar de jogar com 

a alternância códica afecta as relações pedagógicas e determina constantes movimentos 

de avanço e de recuo perante a LE, paralelamente a uma certa fluidez no estatuto que as 

duas línguas em causa adquirem na aula. Tem ainda incidência a nível da negociação 

das identidades discursivas dos protagonistas. 

Por outro lado, esta situação verbal especial implica, em termos estritamente 

comunicacionais, relações de alguma ambiguidade que podemos representar aqui por 

meio de um eixo cujos pólos são, por um lado, a situação exolingue e, por outro, a 

endolingue (d. Andersen, 1991; Porquier, 1984a; Py, 1986, 1991): os sujeitos sabem que 

comunicam preferencialmente num código que não partilham, logo, que se encontram 

numa situação de comunicação basicamente exolingue, e que é por meio dessa 

comunicação, por natureza assimétrica, que atingem os objectivos que lhes estão 

assinalados (o ensino/aprendizagem daquela mesma comunicação); por outro lado, 

sabem também que partilham um outro código, com o qual se identificam de uma outra 

forma e a que podem recorrer, sempre que a primeira comunicação falhar, constituindo

se então uma situação de comunicação de outro tipo, na qual as assimetrias anteriores 

são consideravelmente reduzidas. 

Por tudo isto, a desigualdade códica em aula de LE não é obrigatoriamente 

acompanhada da angústia comunicativa presente noutras situações exolingues. 

As características relacionais particulares da comunicação pedagógica, pautadas 

pela diferenciação e complementaridade, mas também pela desigualdade e assimetria, 
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não provocam, em princípio, conflitos entre os sujeitos, como referimos. O contrato 

pedagógico consensualmente assumido possibilita, a este propósito, uma certa 

neutralização dos problemas de figuração que poderiam estar implicados em 

determinados comportamentos verbais (Cicurel, 1994a). 

Porém, em certos casos, podem surgir situações de conflitualidade, articuladas 

com problemas relacionais ou de identidade, que colocam em perigo a relação 

pedagógica, podendo mesmo inviabilizá-la. 

Os trabalhos de COlaniz (1990a, 1990b) e COlaniz & Prieur (1991). fazem emergir 

situações deste tipo, provocadas mais concretamente pela dimensão potencialmente 

problemática da comunicação pedagógica. Neste sentido, COlaniz define-a como: I/lieu 

d'une subjectivité menacée" (1990b: 64). 

Por outro lado, convém não esquecer que a aula escolariza a comunicação (Colaniz, 

1990b: 80) e que o aluno por vezes lida dificilmente com este facto, que o impede de se 

presentificar enquanto pessoa-sujeito no discursoll. 

Dentro deste quadro, importa sublinhar um modelo de palavra pedagógica que 

pode ser impeditivo de um clima relacional de confiança e de segurança, de abertura e 

de autenticidade e, paralelamente, da participação do aluno, sobretudo quando se lhe 

exige que use um código estrangeiro. 

COlaniz,a propósito, coloca a seguinte interrogação: 

"Que peut dês lors devenir la pratique (scolaire) du français langue étrangêre ou de 
toute autre langue, ou de toute autre matiêre, sinon l'exercice contraint d'un jeu de places 
perçu le plus souvent comme appauvrissant, sinon dépersonnalisant, ou la manipulation 
des objets sémiotiques (ici les matieres d'enseignement) ne sont que prétexte à l'évaluation 
et sanction de connaissances spécifiquement scolaires, c'est-à-dire n'ayant d'autre fonction 
que de confirmer l'élêve dans sa place d'élêve (ainsi les savoirs scolaires jouent-ils le rôle 
de marqueurs sociaux, en positif ou en négatif, selon qu'ils sont acceptés ou non, et d'un 
rapport normativement réglé aux valeurs d'une société, aux adultes qui les représentent: 
on éduque plus qu'on instruit)." (1990b: 82). 

Concluamos a problemática que nos ocupa neste item com uma breve referência à 

qualidade dinâmica da relação pedagógico-comunicativa, no esteio de anteriores reflexões 

sobre um conceito de aula e de parceiros pedagógicos. 

As relações em situação pedagógica, como dissemos, são dinâmicas, não se 

11 Coianiz (1990b: 79) dá o testemunho de um aluno revoltado com um professor, por este converter as 
suas palavras em conteúdo escolar, interpretando-as segundo as conotações discursivas padronizadas da 
escola e avaliando-as no plano formal. 
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conformando num formato único nem de uma vez por todas. Existem assim episódios 

que mostram que os parceiros pedagógicos reconstroem permanentemente certas 

especificações do contrato que os une, precisando-o e dando-lhe um sentido 

profundamente pedagógico. 

A clara compreensão dos universos comunicativos que se tecem em torno de um 

projecto pedagógico exige por conseguinte uma abordagem que se perspective no interior 

dos factos verbais, procurando interpretá-los à luz dos sentidos que lhes são concedidos 

por quem os fabrica. 

Esta observação remete para a pertinência da perspectiva de trabalho 

etnometodológica que adoptamos neste estudo. 

2. A comunicação em aula de LE 

Todos aqueles que procuram hoje compreender a aula, nomeadamente a de LE, 

nas suas qualidades interactivo-comunicativas, dispõem de um leque de conhecimentos 

acumulados desde os anos 60 por investigadores provenientes de áreas diferenciadas 

do saber (desde a pedagogia à linguística ou à análise conversacional, passando mais 

recentemente pela sociologia das interacções e pela etnografia da comunicação), que se 

debruçaram sobre este objecto conversacional segundo diferentes perspectivas 

metodológicas e com finalidades bem distintas. 

o nosso objectivo nesta segunda parte do capítulo é evidenciar, a partir destes 

conhecimentos, as particularidades discursivas que fazem de um acontecimento de 

comunicação uma aula de LE, reconhecida enquanto tal quer por aqueles que a 

constroem, professor e alunos, quer por aqueles que a observam, investigadores e 

formadores. 

2.1. O interesse multi disciplinar pela comunicação pedagógica 

Conforme referimos acima, temos actualmente acesso a numerosos estudos que 

tomaram como objecto a comunicação da aula, exemplificando abordagens teóricas e 

metodológicas diferenciadas e perseguindo objectivos investigativos nem sempre 

coincidentes. 

Vários autores têm proposto uma organização dos trabalhos sobre a comunicação 

pedagógica a partir das grandes opções teóricas dé investigação, finalidades e objectivos, 

dimensões e níveis de análise ou ainda instrumentos metodológicos utilizados (Brurnfit 

& Mitchell, 1990; Chaudron, 1988; Gagné et aI, 1989; Grandcolas, 1986; Kramsh, 1984b; 

Hammersley, 1990; Nonnon, 1990; Seliger & Shohamy, 1987; Van Lier, 1988). 
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Não é obviamente nossa intenção discutir aqui opções deste género, mas 

simplesmente chamar a atenção para as principais tradições nesta matéria, já que os 

resultados e conclusões dos estudos não podem ser descontextualizados das posturas 

investigativas de que partem. 

Podemos distinguir, com base nas propostas anteriores, quatro grandes tradições 

em análise da comunicação pedagógica: 

abordagem psicométrica, de índole experimental, utilizando grupos experimentais 

e de controle e medindo as prestações de cada um deles a partir do desenho 

de um certo número de variáveis, comparando os efeitos na aprendizagem de 

programas instrumentais ou de métodos de ensino e pondo em relação 

processos e produtos (ex: Scherer & Wertheimer, 1964); 

análise das interacções, desenvolvendo sistemas de observação e categorização 

do encadeamento dos comportamentos verbais (ex: Flanders, 1970; Moskowitz, 

1971); 

análise do discurso, uma perspectiva de índole linguística que estuda as unidades 

da aula em termos estruturais, funcionais e hierárquicos (ex: Bellack et aI, 

1966; Sinclair & Coulthard, 1975); 

abordagem etnográfica, focalizada nos processos e visando interpretar os 

comportamentos verbais pela perspectiva dos participantes e no quadro do 

contexto real em que surgem (Cazden, 1988; Stubbs & Delamont, 1979; Nonnon, 

1990; Van Lier, 1988; Wilkinson, 1982a; d. Anexo, volume I, capítulo 1, para 

uma apresentação mais detalhada desta última abordagem, actualmente uma 

das prevalecentes). 

As tradições referidas recorrem a metodologias de descrição heterogéneas, 

qualitativas, quantitativas ou todas elas, utilizam diferentes métodos de recolha de 

dados, uns mais controlados outros mais naturalísticos, definem instrumentos e categorias 

de análise próprios e dirigem-se a dimensões de funcionamento da aula diferenciadas, 

colocando questões descritivas e perseguindo finalidades próprias. 

A evocação que faremos dos trabalhos sobre a comunicação pedagógica pretende, 

na medida do possível, situar-se num plano distinto do da diferenciação investigativa, 

isto é, não procederemos sistematicamente a uma confrontação das conclusões 

apresentadas com o tipo de estudo que lhes deu origem, procurando sempre plataformas 

de convergência e de mútuo esclarecimento, apesar de uma clara incidência nas três 

últimas correntes referidas, com ênfase especial na última. 
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Esta opção, que é também seguida pelas principais obras recentes de resenha 

bibliográfica sobre a questão (como Allwright & Bailey, 1991; Chaudron, 1988; Ellis, 

1990), justifica-se pelas finalidades deste capítulo, que é de síntese, pela consciência dos 

limites de cada uma das abordagens para a descrição da interacção pedagógica, assim 

como das suas inconsistências, pelo reconhecimento de que a diferentes áreas de 

investigação correspondem contributos também diferentes para a compreensão da aula 

e pela constatação de que normalmente os investigadores adoptam procedimentos 

complexos que se situam na intersecção ou na síntese de várias tradições. Não 

esqueçamos ainda que frequentemente as conclusões dos vários estudos são de algum 

modo complementares ou que se enriquecem mutuamente, como aliás os autores acima 

citados também sublinham (d. Chaudron, 1988: capítulo 2; Hammersley, 1990; Van 

Lier, 1988: 12, propõe, por este motivo, uma abordagem híbrida, que concilie diferentes 

ângulos de análise e procedimentos metodológicos). Pensamos assim que a pluralidade 

metodológica dos trabalhos que iremos referir não resulta conflituosa para a compreensão 

do objecto em foco, e que pode mesmo ser eventualmente enriquecedora, ao dar-nos 

uma perspectiva multifacetada da sua complexidade (d., para uma justificação mais 

detalhada das conciliações presentes neste ponto, o Anexo, volume I: capítulo 1). 

o início do interesse pela comunicação em contexto pedagógico, muito 

especialmente pela interacção entre o professor e os alunos e pelos "usos da linguagem 

que no contexto da aula dão forma à transmissão/aquisição dos saberes académicos e 

escolares" (Castro, Vieira & Sousa, 1991: 343), data dos anos 60 e início dos anos 70 e 

coincide com trabalhos como os de Bellack et ai (1966), Cazden, John & Hymes (1972), 

Flanders (1970), Mehan (1979), Sinclair & Coulthard (1975) ou Stubbs & Delamont (1979). 

Esse interesse, que se tem mantido vivo e dinâmico até hoje, como mostram 

numerosas publicações recentes12
, deve-se em grande parte ao pressuposto de que a 

aula é um contexto natural de comunicação e reforça-se na convicção de que é por e 

nesta comunicação que se constrói a maior parte da aprendizagem13 • Assim sendo, a 

12 Cf., entre tantos outros que serão referidos ao longo deste texto, os estudos contidos no nO 326 dos 
Cahiers Pédagogiques (1994), nos nO 55 e 61 das ELA (respectivamente de 1984 e 1986), no n° 153 do 
LFDLM (1980) ou ainda no nO 30 da Reflet (1989); cf. ainda Allwright (1988); Allwright & Bailey (1991); 
Castro, Vieira & Sousa (1991); Cazden (1988); Chaudron (1988); Cicurel (1986, 1988, 1989a, 1989b, 1990, 
1992, 1994a, 1994b, 1994c, 1994d, 1994e, 1995); Dabene et aI (1990); Edwards & Westgate (1994); Grandcolas 
(1980, 1984, 1989); Green & Harker (1988); Green & Wallat (1981); Gumperz (1989); Hammersley (1990); 
Kramsch (1984a, 1984b, 1985); Mitchell, Parkinson & Johnstone (1981); Moreira (1990); Nonnon (1990); 
Seliger & Long (1983a); Sinclair & Brazil (1982); Shuy (1988); Van Lier (1988); Vieira (1988, 1990, 1992a); 
Wilkinson (1982a), etc. 

13 Sharrock & Anderson afirmam a este propósito: "teaching involves talking" (1993: 80), pelo que 
importa observar "classroom talk as a matter of talking through a subject in such a way that it can be 
learned" (1993: 80). Na mesma linha de pensamento, Wilkinson & Ca1culator escrevem: "communication 
through language is crucial for learning in the classroom" (1982: 85). 
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compreensão deste processo passa necessariamente pela compreensão dos modos 

comunicacionais por intermédio dos quais se desenvolve. 

Por outras palavras, a investigação focalizada na aula e sua comunicação aborda 

este contexto socio-institucional como "um local de palavra" (Halté, 1993c: 27) ou um 

"encontro verbal" (Edwards & Westage, 1994: 11), a partir do qual a identidade do 

aluno e do professor se constroem, as relações interpessoais se desenvolvem e as 

aprendizagens específicas têm lugar. Nesta medida, a palavra pedagógica supõe 

processos que são simultaneamente cognitivos, sociais e verbais14• Nela se procuram 

formas organizacionais específicas cujo objectivo é a facilitação da transmissão e 

apropriação de novos saberes, na certeza de que esta palavra, ao contrário das outras, 

não é um objectivo em si mesma, ou uma forma de dizer, mas antes um meio de acção, 

ou uma forma de agir (d. Castro, Vieira & Sousa, 1991; Charmeux, 1994; Cicurel,1984, 

1986; Delamotte-Legrand, 1994; Edwards & Westgate, 1994; Halté, 1994; Lemke, 1989; 

Lepré, 1992; Shuy, 1988; Vieira, 1993b: 155). 

Deste modo, uma situação de ensino/aprendizagem, para se constituir enquanto 

tal, obriga a um "arranjo" especial da comunicação, de forma a dotá-la de uma qualidade 

pedagógica. 

Note-se nesta forma de pôr em relação comunicação e aprendizagem que nos 

afastamos de uma abordagem instrumental da palavra pedagógica, entendida como 

canal de transmissão, para nos posicionarmos num ângulo de observação socio

construtivista, onde representa o local de convergência entre o dizer, o fazer, o conceber 

e o partilhar. Noutras palavras, a interacção torna-se constituinte e constituidora do 

processo de aprendizagem: "l'activité communicationnelle, bien plus que le simple 

véhicule d'objets d'enseignement/apprentissage est la condition de leur appropriation, 

de leur (re)construction par les apprenants" (Halté, 1994: 19). 

Articulando todas estas ideias, podemos afirmar que a palavra dos sujeitos que se 

defrontam na aula com objectivos precisos, as actividades que realizam reguladas por 

essa palavra e os processos de ensino e de aprendizagem que se negociam, fazem parte 

de uma mesma realidade, ou seja, a comunicação não é um mero canal ou veículo do 

objecto-saber mas o meio pelo qual este último se constitui enquanto objecto de ensino 

e de aprendizagem simultaneamente para o professsor e para o aluno. Pantanella (1994c) 

fala, a propósito, numa trilogia pedagógica: comunicar, ensinar e aprender. 

14 Relacione-se com a seguinte definição de aula de Bloome & Theodorou, na linha da etnografia 
educacional: "group or collective settings within which communicative and social processes provide a 
context for academic and or cognitive processes" (1988: 218). 

128 



A comunicação em aula de LE 

Ressalte-se no que precede uma concepção interaccional e colaborativa do processo de 

ensino/aprendizagem, que se reflecte na própria concepção de aula, de acordo com o que 

afirmámos no ponto 1 do capítulo. Nas palavras de Mehan, "By reinforcing the idea 

that instruction is participatory in nature, not solitary behavior, instruction is removed 

from a psychological or a personal plane and is placed on a social or an interpersonal 

plane" (1979: 182-183; ver ainda Garnier, Bednarz & Ulanovskaya, 1991b). 

Note-se, para concluir, que a ideia de que as interacções verbais são uma 

importante variável a ter em conta na análise da aprendizagem escolar é transversal às 

várias disciplinas que compõem o currículo (d. estudos sobre o discurso na aula em 

várias disciplinas, como: Pedrosa de Jesus, 1991, em ciências; Erickson, 1982, em 

matemática; Green & Harker, 1982, em contexto de Jardim de Infância; Castro, 1987, em 

LM). 

2.2. Características comunicativas 

Concordamos com Cicurel quando afirma: "une situation d'enseignement se 

caractérise par un mode de parole, un systeme d'évaluation et une répartition des 

rôles" (1990: 27). Tendo em conta as relações que atrás discutimos entre o modo de 

construir a palavra da aula e a sua qualidade pedagógica, é nossa intenção neste momento 

caracterizar a comunicação em aula de LE naquilo que a individualiza enquanto contexto 

de ensino/aprendizagem de um certo saber, mas também naquilo que a identifica 

imediatamente como aquele contexto único. 

Pretende-se mais propriamente definir a especificidade da comunicação 

pedagógica, com um enfoque obrigatório naquela que ocorre em aula de LE, tendo 

como ponto de partida que todo o discurso construído nesta situação é configurado por 

um conjunto de traços comuns e apresenta uma série de especificidades que o tornam 

um discurso especializado (d. Legrand-Gelber, 1984, 1988). Entre eles, convém distinguir 

aqueles que têm a ver com o carácter institucional da situação, isto é, que a definem 

enquanto comunicação pedagógica, de todos os outros que manifestam o seu carácter 

disciplinar, isto é, que a definem mais restritamente enquanto comunicação própria da 

aula de LE. 

Chamaremos ainda a atenção, num segundo momento, para o facto de que a 

evidenciação dos universais da interacção pedagógica não oculta o carácter único de cada 

aula, contexto social constituído por pessoas únicas que interagem a partir de contratos 
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relacionais que constroem e (re)constroem a todo o momento (ver atrás). Esta questão 

remete-nos para a temática dos rituais e das variações a que aludem vários autores 

(como Dabene et aI, 1990, no próprio título da obra), ou das homogeneidades e 

heterogeneidades do discurso pedagógico (Legrand-Gelber, 1984, 1988Ys, temática que 

estrutura a nossa reflexão e nos dá o pano de fundo conceptual para, mais tarde, 

reflectirmos sobre a adaptação pedagógica. 

É incontestável que existe um corpo de factos que caracteriza a comunicação 

didáctica, um "ritual comunicativo"16 (Cicurel, 1985: 18; Chabrol, 1991; Erickson, 1982; 

Kraft & Dausendschõn-Gay, 1993; Nonnon, 1990, 1993), ou uma "trama comunicacional" 

(Halté, 1993c: 35), assente num contrato de cooperação coerente que funciona como 

categoria organizadora da interacção social e possibilita a previsão de uma certa ordem 

de acontecimentos. 

Sobre essa trama constroem-se variações contextuais, ou as "latitudes das 

convenções" (Chabrol, 1991; Charaudeau, 1993; Coste, 1981; De Nucheze, 1991), próprias 

de cada grupo, de cada classe, de cada contexto, formando tudo isto um "cenário 

didáctico" (Cicurel, 1992) que não podemos desligar do exercício de uma certa liberdade 

interactiva: "un individu mis en situation d'enseigner suit le rituel didactique même si 

sa façon de le 'pratiquer' varie selon l'âge qu'il a, la liberté dont il dispose, la formation 

qui est la sienne et le public qu'il a en face de lui" (Cicurel, 1990: 31). 

Charaudeau, na mesma linha, afirma que existem variações para além de todo o 

álibi institucional, e que "rien n'est définitivement joué" (1993: 122), aludindo à prática 

de uma criatividade negociada na interacção e reconhecendo a aula como uma construção 

que se desenrola no tempo, de acordo com uma certa história que lhe concede uma 

determinada dinâmica não apreensível por regras estáveis e imutáveis (ver ainda' 

Nonnon, 1990). Vion conclui na mesma linha: "Quels que soient les rôles que [les sujets] 

occupent a priori, l'interaction va permettre à chacun des sujets de se situer dans un 

espace qui n'était pas nécessairement prévisibe" (1992: 77). 

15 Esta questão é discutida pela primeira vez por Cazden no prefácio a Mehan (1979), estando subjacente 
ao desenvolvimento de toda a obra e mais particularmente ao original conceito de "estratégias de improvisação". 

16 O termo ritual, neste sentido, designa, como explica Merritt, "a set of behaviours or ways of doing 
things that are routine, that are essentially expected form or formats used to accomplish something in a 
'culturally' defined setting by members of that 'culture'" (1982: 237); aplicado ao discurso pedagógico, vem de 
Griffin & Mehan (1979). A sua utilização é frequente em didáctica (ver Cicurel, 1985; Dabene et aI, 1990; 
Merrit, 1982; Nonnon, 1993). 

130 



A comunicação em aula de LE 

Esta forma de entender a comunicação da aula como o resultado de um certo 

número de escolhas efectuadas livremente pelos sujeitos a partir de actividades 

ritualizadas, ou como uma "criatividade negociada" (Nonnon, 1991), que vem na linha 

dos estudos em etnometodologia educacional após a introdução em ciências humanas e 

sociais, pela etnometodologia da comunicação, da problemática dos rituais na 

comunicação interpessoal, reencontra a abordagem construtivista da interacção, da aula 

e das relações pedagógicas que temos vindo a explicitar. 

Note-se ainda que parece corresponder à forma como o professor experiencia a 

comunicação, acontecimento que sente envolver alguma incerteza, risco e insegurança 

(d. Anexo, volume I: capítulo 3, onde se dá conta das concepções dos professores nesta 

matéria). Nonnon sublinha também esta ideia: "Cette dimension de risque et cette 

nécessité d'invention se retrouvent à tous les moments du travail d'enseignant" (1993: 

201). 

Articulando com a nossa problemática específica, importa não esquecer que um 

quadro teórico que desconheça a variabilidade não permite a análise da construção da 

adaptação em interacção, já que esta é uma conduta dos sujeitos que radica na gestão 

dos imprevistos e na utilização pedagógica das possibilidades de flexibilidade da 

comunicação da aula. Por outras palavras, e como veremos no capítulo seguinte, é na 

reinvenção e no jogo verbal colectivo que as condutas adaptativas se materializam. O 

procedimento que é aqui objecto de estudo exemplifica assim uma das configurações 

das zonas de liberdade a que aludimos, ou uma das modalidades das "estratégias de 

improvisação" de que fala Mehan (1979; d. nota 15). 

2.2.1. Aspectos de um ritual 

A ritualização da palavra pedagógica, uma das suas características essenciais que 

levou Garcia a interrogar-se "Qu'est-ce, apres tout, qu'un systeme d'enseignement sinon 

une ritualisation de la parole?" (1985: 24), deve-se à qualidade institucional da situação 

em que ocorre e q~e tivemos oportunidade de comentar no ponto 1 deste capítulo. Por 

isso, Saville-Troike (1989), definindo rotinas como um conjunto de rituais, afirma que 

compreendê-las exige alcançar o valor metafórico que adquirem no quadro de uma 

partilha socio-cultural, ou, nas palavra da autora: "requires shared cultural knowledge 

because they are generally metaphoric in nature, and must be interpreted at a non

literal levei" (1989: 43). 

Não esqueçamos, no entanto, que as rotinas se podem valorizar como matriz da 

criatividade verbal. Com efeito, fornecem aos sujeitos um quadro estável e seguro, 
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orientador das trocas comunicativas, que lhes permite economizar energias úteis para o 

esforço original que está envolvido no acto de ensinar / aprender. Neste sentido, podemos 

relacionar de algum modo o cenário didáctico ritualizado com a noção de formato de 

comunicação desenvolvida por Bruner, uma configuração recorrente facilitadora de trocas 

verbais criativas, logo, de processos pedagógicos. Trata-se de um quadro de referência 

no qual os interlocutores se reconhecem e onde sabem como se comportar verbalmente, 

quadro esse que auxilia as suas produções, disponibilizando-os para um trabalho 

cognitivo, social e verbal suplementar. 

Refira-se ainda que as regras discursivas ritualizadas são constituintes e constituem 

as configurações psico-socio-verbais próprias da aula, na medida em que desenham um 

determinado perfil de professor e de aluno e convocam direitos e deveres interaccionais 

precisos. Nesta medida, remetem para um determinado contrato pedagógico (ver atrás). 

Como dissemos, um importante corpo de conhecimentos que permite caracterizar 

globalmente a especificidade do discurso pedagógico através das suas configurações 

ritualizadas está actualmente constituído. Ele permite a caracterização do contrato de 

comunicação de base da situação escolar, no quadro de um contrato pedagógico mais 

global, atrás explicitado. 

Quadro de referência da comunicacão da aula independentemente do seu contexto 

disciplinar, o contrato de comunicação pedagógico, assentando nas posições sociais e 

discursivas diferenciadas dos sujeitos que o subscrevem, justificadas pelas relações 

próprias de cada um deles com o saber, pode-se globalmente enunciar da seguinte 

forma: "une personne compétente dirige l'interaction de façon à donner aux apprenants 

la possibilité d'apprendre" (Cicurel, 1994a: 18). 

Inserido numa matriz socio-cultural partilhada (Gumperz, 1989) e articulado com 

um imaginário social colectivo desenvolvido ao longo da história (d. Chabrol, 1991; 

Charaudeau, 1993; Cicurel, 1994a; Coste, 1981; Gumperz, 1989), este contrato fixa os 

parâmetros das ritualizações da palavra, sendo responsável pela sua estabilidade ao 

longo do tempo e do espaço (Sinclair & Coulthard, 1975: 113) e, mais propriamente, por 

um certo "registo pedagógico" (Cazden, 1988: 154). 

Professor e alunos partilham assim expectativas claras relativamente aos 

comportamentos discursivos que cada um deles deve adoptar na aula, as quais exercem 

pressões fortes nos modos efectivos de intervenção, organizando o discurso produzido 

e precisando o seu quadro de interpretação (Gumperz, 1989). Neste sentido, o 

questionamento das regras do contrato de comunicação ou a transgressão das suas 
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normas são normalmente comportamentos julgados como proibidos e sancionados, já 

que lesam o bom curso das actividades e, como tal, do processo pedagógico (d. Chabrol, 

1991). 

Esta forma de conceber a comunicação pedagógica a partir do conceito de "contrato 

de comunicação" supõe que os sujeitos verbais não são nunca enunciadores plenos das 

suas palavras, isto é, que têm por detrás deles uma série de usos da linguagem na 

mesma situação que condicionam a sua criatividade verbal (d. conceito de enunciador 

plural em Baylon & Mignot, 1991: 91-93 e atrás). Deste modo, professor como alunos são 

sempre, de algum modo, os porta-vozes de práticas verbais anteriores, perpetuando-as, 

mesmo se as recriam por meio da sua própria palavra. Nonnon (1990) refere-se a um 

"déjà-dit" sempre presente na palavra escolar, que interessa esclarecer porque é por 

meio dele que uma determinada sociedade realiza o seu percurso de transmissão e de 

renovação cultural. 

Refira-se contudo que, mesmo se com carácter de estabilidade, este contrato, 

como qualquer outro, não é imutável, nem no tempo nem no espaço, já que evolui com 

a dinâmica social e interpessoal, ao constituir-se na dialéctica entre as pressões socio

culturais e as actividades dos interlocutores: "ce cadre de reconnaissance peut être 

actualisé différemment selon les partenaires qui s'y trouvent impliqués, de même qu'il 

peut se modifier avec le temps, parallêlement à la modification des pratiques et des 

représentations verbales" (Charaudeau 1993: 131; ver atrás)17. 

Para apreender este contrato, nos seus rituais e nas suas zonas de liberdade, 

vários recursos estão ao alcance do investigador, desde as trocas verbais da aula, que 

permitem destacar constantes, até ao discurso produzido a propósito da escola pelos 

contextos envolventes e pela comunidade cultural, passando pelos prÓprios textos oficiais 

ou pelos manuais s:le ensino. Baseadas em estudos que se debruçam sobre grande parte 

desta fontes, passamos já de seguida a explicitar as invariantes deste discurso 

especializado, centrando-nos exclusivamente em aspectos ligados com a sua realização 

interactiva. 

17 Ver, num outro contexto, a análise deste fenómeno proposta por Chabrol (1991) relativamente ao 
programa da televisão francesa" Apostrophes". 
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2.2.1.1. Relação interactiva assimétrica 

Os estatutos institucionais e sociológicos dos sujeitos e a sua relação face ao saber 

justificam o facto da aula protagonizar uma situação de grande desequilíbrio e assimetria 

na distribuição do poder, o que tem obviamente impactos enormes a nível da realização 

interactiva (d. Charaudeau, 1991, quando relaciona papéis sociais e papéis discursivos). 

Este é um dos principais aspectos da ritualização da comunicação pedagógica. 

Andersen (1991), num estudo onde compara dois tipos de situação de interacção 

com alunos de LE (contexto escolar e contexto exolingue), releva três planos de assimetria 

na realização interactiva, todos eles reflectindo a dominância do professor (d. ainda 

Cicurel, 1994d): 

ao nível da forma da interacção (quantidade de palavra produzida; estilo da 

troca; formas verbais utilizadas, ... ); 

ao nível do conhecimento do contéudo (temas e sub-temas; pontos de vista, ... ); 

ao nível da organização interaccional (distribuição da palavra; abertura e fecho 

das trocas, ... ). 

Uma análise taxémica da aula (d. Kerbrat-Orecchioni, 1990), tomando factos verbais, 

prosódicos, quinésicos e proxémicos, permite evidenciar traços de posições diferenciadas 

nos três planos de funcionamento considerados. Por outras palavras, encOntramos 

inúmeras marcas das posições respectivas dos interlocutores que confirmam o papel 

dominante do professor e o dominado do aluno (d. Maury-Rouan, 1991, que estuda a 

construção da identidade do expert e do não-expert, procurando indícios interactivos). 

Não realizaremos aqui essa análise com profundidade, já que ela pode ser 

encontrada em numerosas publicações relacionadas com este assunto. Limitar-nos-emos 

a referir alguns aspectos úteis para o nosso estudo empírico. 

O facto da interacção pedagógica estar globalmente nas mãos do professor, na 

sequência de uma distribuição legalizada de papéis sociais e de uma correlativa 

configuração especializada dos papéis discursivos, e de este domínio se estender aos 

diferentes planos de funcionamento da troca verbal (temas, distribuição da palavra, 

código, tonalidade, tarefas, abertura e fecho dos passos, operações interactivas, modos 

de participação, actos verbais realizados, etc) aparece como conclusão de numerosos 

estudos, a partir da obra pioneira de Bellack et aI (1966) (d., por exemplo, Allwright, 

1984; Andersen, 1991; Bange, 1992a; Bigot, 1995; Castro, 1987; Castro, Vieira & Sousa, 

1991; Cicurel, 1990, 1992, 1994a, 1994d; Gremmo, Holec & Riley, 1978; Kohlmeyar, 1984; 
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Kramsch, 1984a; Mehan, 1979; Morsel, 1984; Pedrosa de Jesus, 1991; Sinclair & Brazil, 

1982; Van Lier, 1988; Vieira, 1988, 1990, 1992a; ver ainda Anexo, volume I: capítulo 4). 

Nesta obra se mostra pela primeira vez de um modo evidente que 85% dos 

movimentos da aula são iniciados pelo professor, ao qual cabem as funções de estruturar 

a interacção, colocar questões de demonstração do saber e fornecer a retroacção. 

Responsável pelo "habitus didáctico" (Cicurel, 1990), o professor tem deveres interactivos 

que não pode deixar de cumprir, já que deles depende a progressão da aula, e que 

dificilmente partilha com o aluno, pois a ele compete estabelecer o seu fio condutor. 

Note-se, por exemplo, as seguintes manifestações do controlo e domínio interactivo 

do professor: 

define o formato de participação da aula, muito particularmente o sistema de 

atribuição da palavra, seleccionando quem fala, a quem, sobre o quê, como e 

por quanto tempo (Bellack et aI, 1966; Lõrsher, 1986); 

realiza todo os actos ilocutórios de dominância (corrigir, ordenar, eliciar, dar 

informações, explicar, precisar, pedir para dizer e fazer, avaliar ... ); os actos 

verbais conotados com uma posição interaccional de dominado pertencem 

exclusivamente ao aluno (tais como pedir explicações, precisões, responder, 

etc) (ver Andersen, 1991; Bellack et aI, 1966; Bigot, 1995; Bouchard & De 

Nucheze, 1987b; Castro, 1987; Hartog, 1991; Mehan, 1979; Santos, 1987); 

organiza e estrutura a interacção, realizando os actos de iniciação, de fecho e 

de reacção; por sua vez, ao aluno competem primordialmente as intervenções 

de resposta (Lõrsher, 1986; Mehan, 1979; d. também Anexo, volume I: capítulo 

4); 

realiza os actos metacomunicativos de regulação, nomeadamente da 

participação e intervenção do aluno (Bigot, 1995; Bouchard & De Nucheze, 

1987b; Lõrsher, 1986; Moreira, 1990; Santos, 1987; Sinclair & Coulthard, 1975); 

fala mais, utilizando cerca de 2/3 do tempo pedagógico, durante mais tempo 

e mais alto18 (Andersen, 1991; Bellack et aI, 1966; Kohlmeyar, 1984; Nunan, 

1989); 

participa em todas as trocas, sendo um interlocutor omnipresente na medida 

em que é geralmente o alocutário das intervenções dos alunos; não há, ou são 

18 Maury-Rouan (1991) releva igualmente esta marca de dominância no discurso dos rapazes, analisando 
conversações entre adolescentes de ambos os sexos. 
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extremamente escassas, trocas válidas, na lógica da aula, entre alunos (Cicurel, 

1994b; Kohlmeyar, 1984; Lõrsher, 1986); 

pode interromper e apoderar-se do lugar enunciativo do aprendente; 

decide a duração de cada troca; 

define e impõe o tema, os tópicos, o código, o tom e as actividades de 

linguagem realizadas, ou seja, determina a natureza das actividades verbais 

(Kramsch, 1984a; Van Lier, 1988); 

realiza um maior leque de actos de linguagem e mobiliza estratégias 

discursivas mais diversificadas, de um ponto de vista linguístico, funcional e 

pedagógico (Andersen, 1991; Bellack et aI, 1966; Hartog, 1991). 

o aluno, correlativamente, realiza actos verbais de dominação, sobretudo 

respondendo às injunções do professor, ocupando o espaço e o tempo discursivos que 

este lhe deixa livres, segundo as pressões interaccionais que lhe cria; por outro lado, as 

suas intervenções não revelam iniciativa e são muito limitadas quer em tempo, quer 

quanto às funções que preenchem (sobretudo a referencial), ao sistema linguístico que 

utilizam, ou ao tipo de estratégias de comunicação a que recorrem (ver estudos acima 

referidos). 

o sistema de distribuição da palavra na aula é dos mais reveladores quanto à 

realização interaccional assimétrica, e como tal tem sido analisado por numerosos 

estudos, na sequência de outros semelhantes em análise conversacional (d. Andersen, 

1991; Castro, 1987; Cicurel, 1994b; Kramsch, 1984a: 59-64; Van Lier, 1988: capítulo 5; 

para uma resenha, ver Bachmann, Lindenfeld & Simonin, 1981, e Nunan, 1989). 

A circulação da palavra pedagógica, tendo em conta que se trata de uma situação 

de comunicação em pluri-!ocuçãO onde co-existem vários locutores, é extremamente 

complexa. O professor condu-la firmemente, de molde a evitar indisciplina e a possibilitar 

a participação de todos os alunos, fazendo coincidir o controlo da lição e do processo 

pedagógico com o controlo da distribuição da palavra. 

A dominância do professor a este nível traduz-se no acesso livre à palavra e na 

posse dos seus mecanismos de distribuição, de acordo com regras que define 

individualmente (d. Andersen, 1991; Castro, 1987; Cicurel, 1994a, 1994d; Nunan, 1989: 

72; Vieira, 1990 , 1992a). 
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Cicurel (1994b) indica os seguintes movimentos interaccionais de distribuição da 

palavra possíveis na aula de LE (d. Mehan, 1979: 87-96, para uma complexificação deste 

esquema): 

palavra atribuída a um aluno pelo professor, por nominação e/ou por um 

gesto ou outros meios não-verbais (P>A); 

palavra atribuída ao grupo-classe pelo professor, deixando a resposta livre ao 

aluno que sabe, ou possibilitando uma resposta colectiva (P>G); estas duas 

formas de alocução podem combinar-se, sempre que o professor dirige a 

palavra ao grupo, espera que os alunos demonstrem vontade de resposta, 

normalmente colocando o dedo no ar, e seguidamente selecciona de entre 

estes o seu alocutário; 

palavra atribuída por um aluno a outro, a pedido do professor (P>A>A); 

palavra atribuída espontaneamente por um aluno ao professor (A>P) ou a 

outro aluno (A>A). 

A rotina da aula mostra que a primeira e a segunda modalidades são as que 

prevalecem, o que confirma o papel de dominância do professor e a sua omnipresença 

nas trocas verbais (ver Anexo, volume I: capítulo 4, confirmando esta análise em contexto 

escolar português; ver ainda Bachmann, Lindenfeld & Simonin, 1981: 144-145; Bellack et 

al,1966). 

Esta análise confirma a existência na aula de formatos relacionais particulares, 

visíveis nos próprios formatos interactivos, que assentam nos estatutos e papéis 

respectivos e complementares dos intervenientes (d. Cicurel, 1984, 1988; Dabene, 1984; 

Dejy, 1984; Ellis, 1986; Green, Weade & Graham, 1988; Gremmo, Holec & Riley, 1978; 

Lemke, 1989; Riley, 1985b; Van Lier, 1988; Vieira, 1988, 1992a, entre outros). 

Trabalhos realizados por investigadores ligados ao CRAPEV9 dão conta destes 

formatos no que diz respeito aos papéis interactivos dos protagonistas, sublinhando as 

assimetrias discursivas. Assim, Riley (1985b), retomando os estudos de Gremmo, Holec 

& Riley (1978)20 , identifica quatro papéis interactivos em aula de línguas, analisando a 

19 Esta sigla refere-se ao Centre' de Recherches et d' Applications Pédagogiques en Langues da Universidade 
de Nancy. 

20 Gremmo, Holec & Riley (1978) identificam quatro papéis interactivos, definindo-os em termos das 
funções (direitos e deveres) e dos actos realizados na interacção: locutor (speaker), aquele que inicia e fecha a 
troca; alocutário (addressee), aquele que aceita as restrições conversacionais impostas pelo locutor; ouvinte 
(listener), o participante que não toma a palavra; organizador (director of interaction). Os autores analisam a 
distribuição de cada um destes papéis pelos participantes da aula. 
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sua distribuição pelos protagonistas com idênticas observações quanto a uma desigual 

partilha da possibilidade de intervenção (d. também Ellis, 1986): 

locutor (speaker): é aquele que inicia e fecha a interacção, que fala em primeiro 

lugar, que se auto-selecciona abrindo a troca, que toma uma palavra por 

iniciativa própria; fala para alguém, o seu alocutário, que nomeia e define; é 

um papel forte, que exprime poder interactivo e que compete por excelência 

ao professor; 

falante (talker )21: é aquele que fala porque para tal foi solicitado, o que toma a 

palavra por atribuição de outro, o que responde; o falante não tem o poder de 

escolher o alocutário, que é sempre o locutor anterior, e como tal não assume 

grandes responsabilidades no formato interactivo, limitando-se a ocupar um 

lugar que lhe foi concedido; traduzindo uma posição interactiva de dominado, 

este papel pertence na aula ao aluno; 

alocutário (addressee): é aquele para quem o locutor fala, a quem se dirige; 

este é de novo um dos papéis principais do aluno; 

ouvinte (listener), são todos os outros participantes no tecido discursivo da· 

aula, alunos não directamente nomeados mas implicados conversacionalmente; 

note-se que não se trata de um papel negativo em contexto pedagógico, por 

um lado porque os ouvintes participam mesmo sem tomar a palavra, através 

dos seus comportamentos não-verbais (ex: influência de um bocejo sobre o 

comportamento do professor), por outro lado porque podem a todo o momento 

assumir outros papéis (d. atrás quando se referiu o papel do grupo-turma em 

termos simultaneamente colectivos e individualizados); este é o papel da 

turma. 

o estatuto interactivo que o aluno assume durante as aulas de LE não parece, na 

linha destas breves considerações, depender em demasiado dele próprio, nem da 

possibilidade de negociação, evoluindo ao longo da interacção pedagógica em função 

de modos organizativos ritualizados que não pode subverter sem se sujeitar à sanção 

dos parceiros. 

Um outro fenómeno que exprime a relação interactiva assimétrica, na sequência 

desta distribuição de papéis, é a frequente hetero-estruturação da palavra do aluno pelo 

21 Van Lier (1988: 171) distingue, nesta linha, entre primary speaker (aqui,speaker) e secondary speaker 
(aqui, talker); só o primeiro é controller (isto é, o falante que tem o direito de seleccionar, de dar a palavra, 
de mudar o tópico, etc). 
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professor, através de um jogo de lugares enunciativos no qual este último ocupa o 

espaço do primeiro, concluindo-lhe as frases, tomando-lhe o lugar na interacção, 

retirando-lhe a palavra (d. noção putsch énonciatif de De Pietro, Matthey & Py, 1988). 

Note-se que se trata de um fenómeno raro em situação endolingue, onde assume 

consequências muito negativas na inter-relação. 

As ritualizações interactivas que temos vindo a descrever fazem emergir um 

modelo de negociação verbal particular, que concede ao professor um papel de relevo e 

de dominância (Andersen, 1991; Bange, 1992a; Bellack et aI, 1966; Sinclair & Coulthard, 

1975; Mehan, 1979; Santos, 1987; Vieira, 1988, 1990, 1993b: 36). Daí a ideia de que a 

comunicação didáctica é uma falsa comunicação, porque unidireccional (Santos, 1987), 

ou um "pseudo-diálogo" (Cicurel, 1994d). 

No capítulo final deste estudo reflectiremos criticamente sobre esta configuração 

discursiva, no quadro da realidade empírica do nosso corpus. 

Como conclusão, podemos afirmar que os estudos referidos apontam para o facto 

de o professor realizar em aula um importante trabalho interactivo de que não se pode 

alhear pela sua posição socio-institucional e função pedagógica: ele é o responsável pela 

construção dialógica. Esta construção não admite, em princípio, negociação, e a 

alternância ou inversão de papéis interactivos entre os protagonistas é uma possibilidade 

afastada. 

Transpondo esta análise para o conceito de sujeitos pedagógicos subjacente a este 

formato discursivo ritualizado, observamos que o professor aparece como o detentor do 

saber e também como o seu transmissor e o aluno como sujeito de informação, privado 

de uma relação comunicativa mais próxima quer com o professor quer com o conteúdo. 

2.2.1.2. Estruturação particular dos códigos não-verbais 

Um dos aspectos próprios da ritualização da comunicação escolar que tem 

merecido ultimamente bastante atenção prende-se com a forma particular como nela se 

comportam os códigos não-verbais, sabendo-se que são fortemente organizadores deste 

tipo de comunicação22 e que, de algum modo, elucidam aspectos próprios da relação 

pedagógica (d. Dejy, 1984; Ferrão Tavares, 1984, 1988, 1993, 1994; Foerster, 1990). Neste 

22 Com este sentido, Ferrão Tavares escreve: "le non-verbal plutôt que le linguistique, structure la 
communication pédagogique" (1993: 38). 
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sentido, Ferrão Tavares fala na marcada presença de um "idiolecto multi-canal" com 

características próprias. 

Uma das entradas possíveis para observar este idiolecto situa-se ao nível da 

organização espacial da aula, ou da sua proxémica. Mostra esta análise que existe uma 

organização pré-determinada pela instituição escolar que influencia a organização 

espacial da aula, nomeadamente a disposição relativa dos seus participantes e dos 

objectos físicos. Entre as três categorias que Hall (s.d.: capítulo 9) define na organização 

do espaço, fixa, semi-fixa, dinâmica ou informal, a aula prefigura um espaço fixo que é 

também o espaço cénico do professor, no qual actua, se mostra, desenvolve a sua 

encenação (Foerster, 1990), ocupando uma posição privilegiada, onde vê todos e por 

todos é visto. 

Este tipo de organização do espaço tem necessariamente repercussões na própria 

interacção pedagógica23: favorece a relação hierarquizada, vertical e descendente, no 

sentido professor-aluno, e dificulta o contacto dos discentes entre si. 

Por outro lado, este é um espaço que o aluno não pode organizar, que não 

influencia e, consequentemente, que não apropria nem sente como seu. Assim se afasta 

da aula e da comunicação (d. a distinção entre espaçosociopete e sociofuge de Hall, s.d.) 

Note-se ainda que o seu carácter fixo, obrigando os alunos a manterem-se 

permanentemente no mesmo lugar, reduz consideravelmente os canais comunicacionais 

da aula, sendo certo que estes são influenciados pelo lugar que os sujeitos nela ocupam 

(d. Germain, 1994a, quando diz que os aprendentes que se sentam nos cantos da sala 

são olhados e interpelados menos vezes; para uma mesma análise, ver Wajnryb, 1992). 

Quanto à distância interpessoal (d. Hall, s. d.: capítulo lO), se a aula não apresenta 

momentos de distância pública (3,6m ou mais), também raramente configura espaços 

de distância íntima (menos de 40cm). A distância pessoal é frequente (45cm-1,25m), quando 

o professor se dirige a um. grupo de alunos ou a um aluno isolado, deslocando-se na 

sala, mas é a distância social que predomina (1,25-3,60m), quando fala para o grupo

classe. Quanto ao aluno, ele mantém uma distância pessoal com os seus colegas vizinhos 

directos, e não ousa modular nem interferir nas outras redes estabelecidas (d. análise 

de Dejy, 1984). Note-se nesta distribuição os mesmos motivos ligados ao estatuto dos 

23 Note-se que, por este motivo, se insiste na necessidade de repensar o espaço pedagógico, em função 
da necessidade de criar esquemas relacionais alternativos e de o tomar um objecto com sentido para todos 
os participantes. 
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participantes e à protagonização das hierarquias que encontrámos atrás para a relação 

dos sujeitos com a palavra. 

A este propósito, convém referir que os comportamentos proxémicos variam com 

as actividades pedagógicas e seus objectivos discursivos (Ferrão Tavares, 1993). 

A análise quinésica da aula, por seu turno, permite evidenciar a frequência de 

alguns gestos, nomeadamente os expressivos (quasi-linguísticos e co-verbais), como as 

mímicas faciais, o riso, o olhar, os gestos de simpatia. Denur:ciando o envolvimento 

afectivo do enunciador no enunciado e na enunciação e informando sobre o seu estado 

emotivo, estes gestos têm uma importante função ao nível da relação pedagógica, 

concorrendo para a construção do clima da aula e para o estabelecimento de uma 

relação conversacional, e ao nível da intercompreensão, porque facilitam o tratamento 

cognitivo das mensagens (d. Ferrão Tavares, 1988; Lauga-Hamid, 1990). 

Note-se, a este propósito, a gestualidade por vezes exagerada do professor, cuja 

intenção é desencadear e encorajar a participação do aluno, paralelamente ao facto de 

desempenhar um papel importante na realização de todas as funções pedagógicas que 

assume através do discurso (Ferrão Tavares, 1988). 

Para concluir, note-se, com a mesma autora, que os comportamentos não-verbais 

dos professores parecem variar em função da relação que estabelecem com os alunos, 

havendo, consequentemente, comportamentos "sociopetes" para os alunos preferidos e 

"sociofuges" para aqueles que o professor menos aprecia, numa diferenciação afectiva 

que parece ser subjectivamente sentida pelos próprios aprendentes (Ferrão Tavares, 

1993). 

2.2.1.3. Estruturação canónica a partir de um esquema comunicativo de base 

O discurso pedagógico apresenta um estrutura canónica em três partes, responsável 

pela sua organizaç~o conversacional e pela progressão da lição. 

Este padrão estável de organização dos movimentos pedagógicos, realçado por 

Bellack et aI (1966) e depois retomado noutros estudos fundamentais (como os de Mehan, 

1979; Naiman et aI, 1978; Sinclair & Coulthard, 1975; Sinclair & Brazil, 1982, ou, mais 

recentemente, Cazden, 1988; Cicurel, 1992; Ellis, 1985; Shuy, 1988, etc) resulta do quadro 

sodo-cultural da situação verbal, nomeadamente da sua qualidade pedagógica, 

procurando-se através dele efeitos positivos na aprendizagem (Gumperz, 1989; Sharrock 

& Anderson, 1993). Assim, descreve de algum modo o sentido da aula. 
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Os três movimentos24 de base que compõem o "ciclo pedagógico" (Bellack et aI, 

1966: 193) são: 

iniciação (do professor), com função de informação, eliciação ou direcção, 

movimento fundamental cujo objectivo é guiar e controlar a lição; 

resposta (do aluno); 

reacção (do professor), movimento com marcada função a nível da organização 

e progressão textual e com profundo significado pedagógico. 

Estes movimentos, que se podem encontrar em múltiplas combinações (Bellack 

et aI, 1966: capítulo 2), sublinham a orientação de tutela desta forma de comunicação, 

assim como a sua gestão pelo professor e a sua realização interactiva: "la transmission 

de l'information est interactionnellement gerée" (Gumperz, 1989: 126). 

Podemos encontrar uma análise das suas formas de realização em Cazden (1988), 

Mehan (1979), Sinclair & Brazil (1982) ou Sinclair & Coulthard (1975), autores que 

sublinham a possibilidade de recurso a meios comunicativos verbais ou não-verbais. 

Segundo uma análise efectuada por Mehan (1979), este padrão organizativo, 

composto por sua vez por dois pares adjacentes (iniciação/resposta; resposta/avaliação), 

está presente em 53% de todas as sequências iniciadas pelo professor. Porém, muitas 

vezes, realiza-se com variações, isto é, ocorrem frequentes fenómenos de expansão, 

redução ou modificação (d. Bellack et aI, 1966, e a noção de "sequências laterais" em 

Mehan, 1979), que podem ter um significado cognitivo e social relevante, marcando um 

trabalho pedagógico colaborativo (Cazden, 1988: 53; Sinclair & Brazil, 1982). De acordo 

com Mehan (1979), a variação estrutural deve-se frequentemente à intervenção do aluno, 

a qual pode determinar o prosseguimento ou não do esquema inicial padronizado. 

A organização ternária da comunicação pedagógica tem estado na base de estudos 

de natureza essencialmente linguística, que procuram evidenciar a forma particular de 

estruturação e progressão do discurso em sala de aula. Assim, Sinclair & Coulthard 

(1975: capítulo 9) e Sinclair & Brazil (1982) utilizam-na para delimitar a troca, a mais 

pequena unidade transaccional entre dois locutores, observando que este episódio pode 

ser expandido em unidades mais latas, as sequências, que por sua vez formam as 

transacções, unidades de base do discurso (d. esquema em hierarquia da estrutura do 

discurso da aula em Sinclair & Brazil, 1982: 54). Os autores realçam também a existência 

24 Cf. o conceito de movimento em Sinclair & Coulthard (1975: capítulo 9) e na Secção II, capítulo L 
Bellack et aI (1966) definem movimento pedagógico como uma intervenção do professor ou do aluno com 
funções pedagógicas precisas. 
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de trocas complexas, correspondendo a uma expansão da estrutura ternária canónica 

devida a problemas vários na condução do processo de ensino/aprendizagem. Deste 

modo, a manifestação das trajectórias de aprendizagem pode influenciar a progressão 

do discurso. 

Note-se que as trocas verbais analisadas na Secção II ilustram episódos da aula 

que subvertem esta estrutura canónica. 

2.2.1.4. Traços discursivas de didacticidade 

Pretendemos agora interrogar os aspectos que prefiguram a qualidade didáctica 

do discurso pedagógico, ou seja, que fazem dele um discurso expressamente /I arranjado" 

para promover com a maior eficácia possível o processo de aprendizagem. 

A pedagogização do discurso exprime-se através de diversos traços que recobrem 

todas as dimensões de uso da linguagem atrás comentadas. Entre eles, optámos, 

influenciadas pela especificidade do nosso estudo, por centrar a nossa atenção sobre 

quatro. 

* P.nfase na dimensão metacomunicativa dos enunciados, com valor organizativo 

Um dos aspectos da pedagogização do discurso em situação escolar tem a ver 

com o facto de qualquer troca verbal poder a todo o momento converter-se em objecto 

de comunicação, dando lugar a um episódio com valor metacomunicativo. 

Os discursos pedagógicos adquirem uma dimensão metacomunicativa sempre 

que uma actividade verbal tem por objecto ou por tema a própria comunicação, nos 

seus diferentes planos de funcionamento (d. De Gaulmyn, 1986, 1987a)25. A função 

deste discurso que, como o comunicativo, pode ser realizado por códigos verbais ou 

não-verbais (d. Foerster, 1990), é orientar, guiar, estruturar e sintetizar o processo 

instrucional, ou seja, ele desempenha algumas das funções primordiais da comunicação 

pedagógica (Sinc1air & Brazil, 1982; Shuy, 1988). Nesta medida, a sua produção está em 

grande parte nas mãos do professor, marcando a preponderância do seu papel, e 

25 Watzlawick, Helmick-Beavin & Jackson (1972) são constantemente citados na distinção entre trocas 
comunicativas e metacomunicativas. Para os autores, as primeiras são centradas na transmissão da mensagem 
(conteúdo), e as segundas na relação, ambas sendo constituintes da troca verbal: "Lorsque nous ne nous 
servons plus de la communication pour communiquer, mais pour communiquer sur la communication, ce 
qui est absolument nécessaire ( ... ), nous avons recours à des conceptualisations qui ne sont pas une partie 
de la communication mais un discours sur la communication. ( ... ) nous parlerons de métacommunication" 
(1972: 35-36). 
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corresponde à sua vontade de monitorar em simultâneo o processo de comunicação e o 

instrucional, mantendo-se em contacto e em relação com o aluno (Bouchard & De 

Nucheze, 1987b; Cazden, 1988; Stubbs, 1979). Assim, pode-se afirmar que grande parte 

do trabalho pedagógico do docente está representado nos momentos em que dirige as 

actividades de metacomunicação. 

Embora próprio de toda a comunicação verbal, a elevada frequência, naturalidade 

e aceitação do discurso metacomunicativo nas situações com orientação pedagógica 

aponta para um traço específico do contexto que nos ocupa. Esta observação permite 

que virios autores o considerem como a verdadeira substância da palavra instrucional 

(Andersen, 1991; Besse, 1980a, 1980b; Besse & Porquier, 1984; Bouchard & De Nucheze, 

1987a, 1987b; Cicurel1985, 1990; Dabene, 1984; Faerch, 1985; Garcia, 1985; Mittner, 1987; 

Sinclair & Brazil, 1982; Stubbs, 1979; Vieira, 1990a, 1993a)26. 

No capítulo 3 teremos a oportunidade de discutir as trocas de adaptação como 

episódios particularmente ilustrativos da dimensão meta comunicativa do texto 

instrucional, entendendo-as como uma das expressões da sua qualidade negocial. 

Em termos da realização interaccional, a metacomunicação pedagógica revela-se 

em momentos de alternância do foco da comunicação (d. atrás; ver ainda Sinclair & 

Brazil, 1982). Mais propriamente, presentifica-se nos enunciados frequentes em que se 

fala sobre a língua ou sobre a comunicação da aula, por exemplo, quando os sujeitos se 

referem à forma como os alunos nela intervêm (correcção dos enunciados), ao seu 

conteúdo (verdade das premissas, sentidos dos documentos), à estruturação 

conversacional (explicitação de etapas ou de articulações lógicas), ou às tarefas a realizar 

(instruções ). 

* Predomínio de um discurso provocador da produção verbal do aluno, com incidência no 

questionamento 

Uma das mais importantes marcas ritualizadas da pedagogização do discurso, 

relevante em todas as situações de tutela, é a presença frequente de um discurso de 

provocação da palavra do aluno, da responsabilidade do tutor da troca (Cicurel, 1994a, 

fala, a propósito, num "macro-acto verbal" do professor). 

26 Retomando o axioma de Watzlawick, Helmick-Beavin & Jackson (1972) segundo o qual toda a 
comunicação é, simultaneamente, ordem (relação) e conteúdo, e tendo em conta, com os mesmos autores, 
que a meta comunicação é a ordem e a comunicação o conteúdo, podemos concluir que em toda a troca 
verbal existem, simultaneamente, mesmo que com dosagens diferentes, elementos comunicativos e elementos 
meta comunicativos. A aula é um contexto que valoriza especialmente este últimos. 
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Visa-se com este tipo de discurso obter dados que confirmem a aquisição, avaliar 

as aprendizagens e criar oportunidades de demonstração do saber. Mas ele serve também 

para reunir um certo número de informações de que o professor necessita para conduzir 

o processo de ensino/aprendizagem e o raciocínio do aluno. Por outras palavras, para 

além de funções relativas à progressão conversacional, o discurso de provocação da 

palavra do aprendente integra-se ainda no esquema de produção e avaliação da aula, já 

que induz o aluno a falar e a mostrar o seu saber, encorajando-o a tomar a palavra (d. 

Babo, 1988; Bloome & Theodorou, 1988; Cicurel, 1992; Coste, 1984d; Hakansson, 1986; 

Nonnon, 1990; Shrum, 1985; d. ainda Sinclair & Coulthard, 1975, para uma discussão 

dos diferentes tipos de eliciação pedagógica). 

As intervenções eliciativas, aquelas que mais frequentemente constituem o 

movimentos de iniciação do docente (em quase metade das vezes, segundo Bellack et 

aI, 1966), podem processar-se de diferentes formas (d. Babo, 1988; Cazden, 1988; Cicurel, 

1994a; Sinclair & Coulthard, 1975). A mais comum é a injunção ou o questionamento, 

directo ou indirecto, explícito ou implícito, realizado geralmente por meio de frases 

interrogativas (d. outros procedímentos em Hakansson, 1986). 

o reconhecimento da marcada incidência em contexto pedagógico de um discurso 

de questionamento como forma de fazer aceder o aluno ao conhecimento (Shrum, 1985, 

afirma que cerca de 57% do tempo lectivo se passa em trocas de tipo questão/resposta), 

um ritual da palavra que é independente do modelo pedagógico adoptado ou da teoria 

de ensino/aprendizagem perfilhada pelos sujeitos, está na origem de numerosos estudos 

que o procuram descrever (Germain, Hardy & Pambianchi, 1991; Legrand-Gelber, 1984, 

1988; Long & Sato, 1983; Nunan, 1989; Pedrosa de Jesus, 1991; Shuy, 1988; Soulé

Susbielles, 1984a; Tsui Bik-May, 1987, etc). 

Não cabe neste trabalho uma referência pormenorizada a estes trabalhos. Todavia, 

na medida em que definem a ambiência discursiva do contexto que nos ocupa, pensamos 

que importa mencionar brevemente alguns dos seus resultados. 

Emergem no discurso da aula dois tipos essenciais de questões (d. distinção de 

Santos, 1987, entre questões retóricas e socráticas; ver ainda Germain, Hardy & Pambianchi, 

1991; Long & Sato, 1983; Nunan, 1989): 

as de demonstração (display questions), cuja resposta é conhecida de antemão e 

que visam a exibição de um saber conhecido do professor e dos alunos; 

as referenciais (referencial questions), aquelas que provocam uma resposta 

original, subjectiva, pessoal e desconhecida do interlocutor, centrando-se na 

mensagem. 
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As primeiras predominam na interacção didáctica e as segundas em meios 

quotidianos e exolingues. Este dado realça a função específica da questão na situação 

que nos ocupa. 

Outras características do questionamento didáctico postas em evidência por 

estudos empíricos confirmam o modo como este procedimento discursivo exprime a 

opção pedagógica de fazer avançar a aula lentamente, à medida de um saber que se vai 

fragmentariamente explicitando pela alternância da palavra; ressalte-se, sobretudo: 

o seu ritmo rápido (Pedrosa de Jesus, 1991, nUm resultado confirmado por 

outros estudos, releva 2 questões por minuto; outros autores mostram que 2/ 

3 das intervenções da aula são do professor, sendo 1/3 questõeg27; para uma 

revisão destes estudos, ver Legrand-Gelber, 1984; Shuy, 1988); 

o baixo nível cognitivo das operações a que se dirigenf8, apelando sobretudo 

à memória e à evocação de factos conhecidos ou evidentes (d. Germain, 

Hardy & Pambianchi, 1991; Langumier, 1990; Pedrosa de Jesus; 1991; Soulé

Susbielles, 1984a); o medo de obter como resposta o silêncio é apontado como 

uma das razões deste factd9 • 

Estes elementos mostram que as questões são a marca de um método expositivo 

camuflado, ou a forma discursiva a que lança mão o professor para construir o "pseudo

diálogo" com o qual organiza o processo instrucional. 

* Predomínio de um discurso metacomunicativo de tipo explicativo 

Outro traço da pedagogização do discurso é a elevada frequência de intervenções 

com valor explicativo, da responsabilidade do professor. 

Provocando-se em rupturas na comunicação pedagógica, ou seIl;do 

espontaneamente produzidas pelo organizador da aula, as intervenções explicativas 

constituem uma das formas mais constantes de apresentação e elucidação da matéria, 

sendo neste último caso frequentes na trocas de reparação ou de solicitação dos alunos 

Z7 Pedrosa de Jesus (1991) apresenta um estudo com resultados ainda mais elevados: cerca de 70%-80% 
do tempo de palavra do professor é ocupado por questões. 

28 A classificação do nível cognitivo das questões tem origem nos trabalhos de Bloom e seus 
colaboradores (1979). 

29 Pedrosa de Jesus (1991) mostra que o tempo médio de espera concedido ao aluno para elaborar a 
sua resposta é de 1 segundo. Outros estudos verificam que o professor coloca questões sobretudo aos 
alunos que julga responderem mais rapidamente e melhor, e que lhes concede paradoxalmente mais tempo 
de resposta (Good et aI, 1987, referidos por Pedrosa de Jesus, 1991). 
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(d. De Gaulmyn, 1991a, que afirma que as sequências explicativas reflectem sempre 

episódios de resolução de problemas). 

o discurso explicativo, que releva de uma das funções principais do professor, a 

de informador e de facilitador das aprendizagens, tem como finalidade essencial facilitar 

o acesso ao saber (d. Nunan, 1989, para uma resenha dos estudos sobre este tipo de 

discurso). 

* Elevada frequência de trocas com função avaliativa e correctiva 

Este último traço que retemos da pedagogização do discurso liga-se com uma das 

funções primordiais do professor: a de controlar, avaliando-os, os progressos do aluno 

no saber, conduzindo-o de uma forma mais eficiente na sua trajectória de aprendizagem. 

Note-se a elevada frequência deste tipo de intervenções no discurso da aula (cerca de 

1/3 das intervenções do professor, segundo Bellack et aI, 1966; Sinclair & Brazil, 1982, 

ou Sinclair & Coulthard, 1975). 

Em termos do esquema canónico da interacção, as intervenções avaliativas, cujo 

modo de realização é extremamente flexível, situam-se normalmente no movimento 

reflexivo de retroacção, após uma resposta (ou a ausência dela) do aluno. 

Desempenham na aula duas funções pedagógicas salientes, ambas de índole 

metacomunicativa: 

estruturação do discurso, criando as condições necessárias para a sua 

progressão: "l'évaluation a un rôle-clé, puisqu'elle définit les criteres de 

poursuite de l'interaction" (Bange, 1992a: 72); deste modo, são também uma 

das marcas de interactividade, manifestando o carácter colaborativo do texto 

pedagógico; 

organização do processo pedagógico, permitindo aos parceiros situarem-se 

relativ~ente ao percurso que efectuam em conjunto (Bange, 1992a: 71; Mehan, 

1979; Sinclair & Brazil, 1982; Sinclair & Coulthard, 1975). Mais particularmente, 

ao ajudarem o aluno a tomar consciência do seu desempenho e do seu nível 

de aprendizagem, as intervenções de avaliação adquirem uma função cognitiva 

insubstituível, sendo uma das práticas ritualizadas de acesso ao conhecimento 

(Andersen, 1991; Coste, 1984d; Sinclair & Coulthard, 1975: capítulo 8). 

Note-se que estes movimentos exprimem mais uma vez a posição central e de 

domínio do professor, o único locutor legitimado para os produzir, ao mesmo tempo 

que confirmam o papel relevante da demonstração da aprendizagem neste tipo de 
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discurso. Por outro lado, traduzem o empenho colaborativo de todos os protagonistas 

na construção da aula e podem, nesta linha, ser considerados como uma das 

manifestações das suas qualidades negociais. 

2.2.2. Especificidades disciplinares 

Antes de iniciar a caracterização da comunicação em aula de LE, convém lembrar, 

na sequência de Dabêne (1990a), quando chama a atenção para a necessidade de incluir 

em DL uma reflexão sobre a variabilidade das situações de ensino/aprendizagem de 

uma LE, que o contexto instrucional que agora nos ocupa é aquele que caracterizámos 

no volume I do nosso Anexo. 

A aula de LE pratica os rituais da palavra pedagógica de acordo com a 

especificidade do seu conteúdo. A análise que dela fazemos, necessariamente orientada 

pelo olhar investigativo particular deste estudo, permite-nos destacar um certo número 

de traços que, assentando na configuração discursiva que acabamos de descrever, a 

diferenciam das aulas de outras matérias. 

Coste (1981), distinguindo as diferentes línguas que se cruzam em aula de LE (a 

língua usada, dos nativos ou dos documentos, a língua descrita, a das gramáticas, a língua 

aprendida, a dos alunos, a língua ensinada, a do professor ou a do manual) e verificando 

que estas distinções são irrelevantes para compreender este contexto particular de 

comunicação, chama a atenção para a necessidade de conceptualizar a linguagem 

emergente como um objecto próprio que exige uma análise endógena dentro de uma 

óptica interactiva. 

Análise que se debruça necessariamente sobre as actividades verbais dos sujeitos, 

isto é, sobre os "discursos praticados" (Coste, 1981: 37), e que tem como material quer o 

discurso produzido pelo professor, quer o produzido pelo aluno, quer aquele que consta 

do manual ou dos documeiüos, já que é este conjunto verbal complexo e em interacção 

que delimita a aprendizagem, ou melhor, que constitui as oportunidades de contacto 

com o saber criadas com o aluno. 

Note-se, neste modo de conceber a linguagem da aula, a valorização do trabalho 

interactivo que desenvolvem os seus protagonistas, ou seja, da dimensão de negociação 

da comunicação pedagógica. A negociação torna-se neste sentido um dos meios de 

ritualização: 
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"Si communiquer ne se réduit jamais à encoder / décoder les signes constants d'un 
code partagé mais revient toujours à négocier du sens et à ajuster, vaille que vaille, un 
interlangage ad hoc entre des sujets dont les compétences de communication ne sont 
jamais identiques, alors la classe de langue ( ... ) fonctionne bien comme lieu social de 
communication, conventionnellement reglé (mais toujours lieu de renégociations)" (Coste, 
1981: 40). 

Pela negociação se produz um registo verbal específico ou uma interlinguagem (Coste, 

1981; Porquier, 1984b), variedade local com sentido exclusivo no universo didáctico. 

Atentemos na definição que dela nos dá Coste: "ce par quoi desinterlocuteurs s'efforcent 

d'établir une communication langagiere qui fasse sens" (1981: 4~). Precisando esta noção, 

Porquier (1984a) refere-se a uma situação onde se fala "entre línguas", responsável pela 

produção de uma "translíngua" original. Note-se na origem desta construção discursiva 

um trabalho interactivo no qual não está ausente o esforço de adaptação. 

A noção de interlinguagem didáctica realça a dualidade - e ambiguidade - da situação 

comunicativa em aula de LE, já comentada neste texto, em particular as suas características 

exolingues/bilingues e a sua orientação pedagógica. Note-se que ambas definem uma situação 

verbal cujo sucesso depende em grande parte das suas qualidades de negociação. 

2.2.2.1. Uma situação verbal de contacto de línguas 

Já atrás dissemos que a aula de LE em contexto escolar português é uma situação 

de contacto de línguas, a materna e a estrangeira, sendo a primeira comum a todos os 

sujeitos da comunicação e a segunda o objecto e também o meio de aprendizagem. 

Comentámos também que esta situação está na origem da produção de uma linguagem 

própria (ou uma translinguagem), que se move constantemente no eixo bilingue-unilingue, 

conforme as disposições comunicativas, a vontade dos sujeitos e a sua capacidade de 

mobilizar os repertórios verbais de que dispõem em função dos objectivos que perseguem 

e da evolução conversacional. Py define com as seguintes palavras uma interacção deste 

tipo: "a conversation between partners who, to different degrees, not only share two 

codes ( ... ) but more importantly exploit the situation for diverse communicative 

purposes" (1986: 346; ver ainda Andersen, 1991; Andrade, 1993; De Pietro, 1988b; 

Gumperz, 1989; Matthey, 1990; Moreira, 1990; Porquier, 1994a; Py, 1986, 1991; ver também 

Anexo, volume I: capítulo 4, 4.1.6.). Por outras palavras, a aula de LE põe em palco a 

competência bilingue dos protagonistas (Py & Alber, 1986), enquanto meio mas também 

enquanto objectivo da comunicação. 

O traço verbal em causa tem consequências importantes ao nível da identidade 

relacional da aula, já que ao movimento verbal unilingue-bilingue corresponde um outro 

que se situa no eixo endolingue-exolingue, aquele que marca as assimetrias de competência 
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dos locutores nos códigos emergentes, conforme a língua da comunicação é a materna 

ou a estrangeira: "la classe constitue en tout cas, et parfois de façon tres complexe, une 

situation exolingue, potentielle ou effective, caractéristique à laquelle peut s'imbrinquer 

ou se superposer une situation endolingue" (Porquier, 1984a: 43; na mesma ordem de 

ideias, ver Andersen, 1991; Bange, 1995; De Pietro, 1988b). Este último movimento 

define essencialmente a qualidade dos contextos de intercomunicação, precisando os 

posicionamentos respectivos dos sujeitos uns relativamente aos outros. Assim, as relações 

que se criam pela linguagem alteram-se constantemente, acompanhando a deslocação 

dos códigos verbais utilizados. 

o movimento entre o pólo endolingue e o exolingue pode ainda ser analisado 

relativamente ao uso exclusivo da própria LE. Com efeito, importa não esquecer que, se 

por um lado a comunicação que mantêm professor e alunos tem uma natureza exolingue 

e persegue como objectivo a aquisição de uma competência de comunicação também 

exolingue (quer porque as próprias competências verbais do professor, normalmente 

limitadas às competências de um não-nativo, o impedem de trabalhar a outro nível, 

quer porque as actividades verbais que se constituem sob a sua organização 

contextualizam-se sempre no quadro de uma situação exolingue), ela coexiste 

frequentemente com modelos endolingues de comunicação, trazidos para a aula pelo discurso 

dos manuais e dos documentos ou ainda por certas actividades verbais como a simulação 

ou a dramatização. Porquier (1984a: 43-44) situa aqui uma das vertentes da dupla 

enunciação em aula de LE conceptualizada por Trevise (1979). 

Note-se para concluir que a abordagem da aula como uma situação de comunicação 

caracterizada por graus variáveis de exolinguismo /bilinguismo permite perspectivá-la 

a médio e a longo termo, estando ainda na base de um contrato de comunicação peculiar. 

2.2.2.2. Um contexto privilegiado de aprendizagem 

A aula de LE é, mais do que qualquer outra, um contexto de aprendizagem 

insubstituível e privilegiado. Isto porque a aquisição de uma competência de comunicação 

obriga à exposição e à prática interactiva da língua, em actividades que o aluno não 

tem, no nosso contexto, a oportunidade de realizar fora da escola: "I' échange est le lieu 

ou l'apprenant apprend, c'est-à-dire se donne les moyens d'avancer dans l'élaboration 

de son nouveau systeme linguistique, ou iI aborde de nouvelles données, ou il vérifie et 

contrôle ses hypotheses en collaboration avec son interlocuteur" (Vasseur, 1991: 49; d. 

ainda Delamotte-Legendre, 1994; Ellis, 1986: 143, e, mais genericamente, todos os estudos 
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sobre o papel da interacção pedagógica na aquisição). Assim, é durante e na interacção 

pedagógica que se transmite e aprende aLE. 

Um dos objectivos mais importantes da aula de LE é, por conseguinte, constituir

se enquanto contexto de utilização/produção da língua, no qual os sujeitos dialogam 

para aprender, sabendo-se que aprendem para poder dialogar. Assim, a intenção de 

criar oportunidades de linguagem variadas está subjacente a toda a sua organização. 

Esta obrigação pedagógica tem uma marcada incidência ao nível da comunicação. 

Precisando, notamos, por exemplo, que dita alguns deveres interactivos ao 

professor. Entre eles, o de "produzir" e "fazer produzir" a LE (Cicurel, 1992). O 

cumprimento deste dever é de algum modo responsável pela configuração verbal 

muito preenchida desta aula, em que são raros os espaços de silêncio, e ainda pelos 

modos de aprendizagem da LE na escola, muito dependentes da interacção pedagógica. 

Por outras palavras, o motor das interacções é aqui a necessidade de adquirir e de fazer 

adquirir a LE, por intermédio das actividades pedagógico-verbais propostas, no 

pressuposto de que esta aquisição não se realiza fora da prática verbal da aula (cf. 

Anexo, volume I: capítulo 4). 

Note-se ainda que, por este mesmo motivo, o professor de LE fala mais e durante 

mais tempo do que os seus colegas de outras matérias (segundo um estudo de Nunan, 

1989, a diferença é de 75% para 89%). 

No entanto, o dever de "fazer produzir linguagem" é cumprido geralmente pelo 

professor de línguas através dos mesmos métodos estratégicos utilizados pelos outros 

professores, nomeadamente o questionamento, métodos que atrás apresentamos como 

uma das ritualizações da comunicação pedagógica. Nas palavras de Cicurel (1992), o 

docente solicita constantemente o saber verbal do aluno a partir de uma injunção de base 

(fala!), de natureza metapedagógica, estruturadora de todo discurso da aula, injunção 

que se precisa noutras, tais como fala de (indicação do tema), fala melhor (pedido de 

correcção, de reformulação),fala de novo (encorajamento da palavra),fala como (solicitação 

de reprodução de enunciados já emitidos) ou não fales mais (gestão da palavra). 

Todavia, a solicitação da palavra do aluno desempenha em aula de LE funções 

mais alargadas do que aquelas que lhe cabem noutras aulas. Com efeito, para além de 

meio de verificação e de avaliação da aprendizagem e ainda de estruturação do processo 

pedagógico, serve também para praticar a língua e a comunicação e para fazer falar o 

aluno, confrontando-o com dificuldades próprias, encorajando-o a ultrapassá-las e 
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ajudando-o a situar-se relativamente a um nível de competência desejável. 

o importante sentido pedagógico das condutas de adaptação verbal em aula de 

LE discute-se mais propriamente no quadro deste traço da aula de línguas. 

* Papel da variação das actividades verbais 

No quadro da característica que estamos a discutir situa-se uma outra 

peculiaridade da aula de LE: o papel que nela desempenha a variação das actividades 

verbais. 

A qualidade das aprendizagens comunicativas liga-se à qualidade dos contextos 

de interacção. Assim, quanto mais diversificados forem estes últimos, mais oportunidades 

de aprendizagem são criadas: "on prend en compte le fait que la classe de langue offre 

l'expérience uni que d'un cadre d'apprentissage ( ... ) ou la nature du discours varie 

grandement avec l' organisation des différentes activités" (Kramsch, 1984a: 46-47; d. 

ainda Ellis, 1984a, 1986, 1990; Martin, 1991; Pica & Doughty, 1985, 1988; Van Lier, 1988; 

Waendendries, 1995b; Wong-Fillmore, 1985). Tem-se aqui presente que a natureza do 

discurso varia com a organização das actividades, logo, que esta variação conduz à 

diversificação das situações de confronto com a língua em sala de aula, e, 

consequentemente, das oportunidades de aprendizagem (d. Ellis, 1984a, 1986, 1990: 112 

e seguintes, que mostra que a diferentes tipos de interacção pedagógica correspondem 

diferentes usos da linguagem). 

Nesta medida, podemos relacionar a variabilidade da interlíngua com a das 

actividades, nomeadamente no que respeita ao grau de controlo das produções e à 

complexidade cognitiva das tarefas (d. Ellis, 1986: capítulo 4, 1990: 120). O grau de 

iniciativa da participação do aluno na comunicação é igualmente determinado pelas 

actividades (Araújo e Sá, 1994; Crahay, 1989; Vieira, 1992a). 

Não esqueçamos a este propósito que a variação dos formatos interactivos, das 

estruturas de participação e das actividades de linguagem não é independente da variação 

de outros níveis superiores da comunicação pedagógica, nomeadamente dos papéis e 

estatutos dos sujeitos, o que traduz a necessidade de repensar esta questão a um nível 

mais alargado do funcionamento socio-institucional da aula (d. Cicurel, 1994d; Kramsch, 

1984a, 1985; Tsui Bik-May, 1987; Van Lier, 1988; Vieira, 1993b; ver a discussão final 

deste trabalho no capítulo 4 da Secção II). 
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2.2.2.3. Assimetria acrescida 

A aula de LE é palco de uma assimetria acrescida entre professor e alunos, facto 

que se deve às características exolingues da comunicação que nela se constrói. 

Com efeito, ao desequilíbrio socio-institucional intrínseco a qualquer situação 

escolar sobrepõe-se aqui um outro: o desequilíbrio resultante de competências desiguais 

face à língua veículo do ensino/aprendizagem (d. Andersen, 1991, sobre as dimensões 

da assimetria em aula de LE; ver ainda Gumperz, 1989; Matthey, 1990; Py, 1986, 1991). 

Deste modo, acrescentam-se nesta situação novas dificuldades à iniciativa verbal 

do aluno, sobretudo quando o professor impõe o uso desta língua, já que não possui os 

meios verbais e estratégicos necessários para organizar a sua intervenção (d. Andrade 

& Araújo e Sá, 1994b, e Araújo e Sá, 1992b, quando comentam a necessidade de serem 

trabalhados estes meios como conteúdo específico): "les compétences inégales en LE 

( ... ) entrainent des positionnements différents sur l'axe dominant/dominé" (Lambert, 

1991: 3). 

A situação de assimetria face à língua da comunicação concorre sem dúvida para 

tornar esta aula uma situação comunicativa particularmente frágil, desequilibrada e 

difícil de regular, ou uma "prática verbal sob tensão" onde o "dizer é difícil", como 

refere Gardin (1988). Esta é mais uma razão que explica a importância neste contexto da 

intervenção adaptativa. 

A clara consciência que os sujeitos pedagógicos têm dos problemas 

comunicacionais que se podem levantar por este motivo está na origem de um certo 

número de procedimentos específicos que os procuram evitar. Entre ele, importa destacar 

o esforço adaptativo, como dissemos e desenvolveremos no capítulo seguinte. Para já, 

sublinhamos a pedagogização da língua da comunicação, a mobilização reforçada da 

competência estratégica e, mais propriamente, o recurso intensivo a códigos alternativos. 

* Pedagogização da língua da comunicação 

A pedagogização do discurso, característica da comunicação pedagógica, 

concretiza-se de um modo particular em aula de LE, onde persegue finalidades próprias. 

Mais precisamente, a língua utilizada para construir a comunicação é objecto de 

um trabalho interactivo comum que visa torná-la apreensível pelos interlocutores que 

não a dominam. 
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Confrontados com uma comunicação marcada pelo desfazamento códico e sabendo 

que uma condição essencial do sucesso da aula é que todos se compreendam e sejam 

compreendidos, o professor e os alunos são impelidos a colocar o discurso no centro do 

trabalho conversacional, elegendo a língua como um dos objectos de vigilância mais 

pertinentes e um tema discursivo constante. 

o trabalho em causa realiza-se por intermédio de uma série de meios estratégicos 

que deixam marcas visíveis. Refira-se, em particular, a simplificação (d. Alber & Py, 

1986a, e Porquier, 1984a, para uma discusão do termo), o recurso constante a reguladores, 

o uso diferencial de códigos não-verbais, o apoio no código escrito, a redução do débito, 

as pausas frequentes, as alternâncias códicas constantes, a auto-paráfrase ou a repetição 

(d. Araújo e Sá, 1993; Cicurel, 1988, 1992a, 1992b). A encenação do discurso, tão comum 

nesta situação, é amplamente ilustrativa deste mesmo trabalho (Cicurel, 1990). 

Note-se que a pedagogização do discurso diz respeito, neste tipo de aula, não só 

ao conteúdo mas também ao código de comunicação, dadas as homologias entre ambos, 

e visa a compreensão quer de um quer de outro. 

* Uma dimensão comunicativo-estratégica reforçada 

A mobilização reforçada de competências de comunicação estratégicas na aula de 

LE está ligada ao que acabamos de dizer e exprime a qualidade particularmente exigente 

e delicada desta situação verbal. 

Envolvido numa troca comunicativa com um interlocutor que não partilha o 

mesmo código e estando vivamente empenhado no seu sucesso, o professor realiza um 

esforço permanente de monitoração da interacção, orientando-a e ajustando-a às limitadas 

competências verbais do aprendente, prevenindo obstruções, remediando dificuldades, 

antecipando problemas. Mobilizando um repertório estratégico que inclui conhecimentos 

e competências também noutras línguas, especialmente na materna, actualiza a todo o 

momento planos de acção verbal locais, na sequência de uma permanente atenção aos 

sinais fornecidos pelo aluno, em contínuas escolhas de textualização e renovadas 

"maneiras de dizer" (Authier-Revuz, 1990; d. atrás algumas marcas de pedagogização 

que resultam da activação destas estratégias). 

Nesta linha, quanto mais vasto for o repertório estratégico do professor, tanto 

maiores são as suas possibilidades de intervir eficazmente na realização deste frágil 

evento comunicativo, o que retoma discussões anteriores deste texto quanto ao papel 

das estratégias de comunicação e do perfil de interactante do professor de línguas. 
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Por outro lado, também o aluno, chamado a intervir numa comunicação para a 

qual frequentemente não possui os meios necessários e consciente do efeito da sua 

participação, actualiza constantemente competências estratégicas. 

Com efeito, para colaborar com o professor e os colegas na construção da aula e 

do saber, o aluno de línguas necessita de meios de intervenção que compensem as 

lacunas no código da comunicação (d. conceito de estratégias de compensação no capítulo 

1). Estes meios passam por um grande número de factos discursivos, conforme se dá 

conta em Araújo e Sá (1992a, 1992b, 1993, 1994), tais como a estrangeirização, o recurso 

à LM e a outras LE, o apoio em códigos não-verbais ou a invenção de palavras. 

* o recurso a códigos alternativos 

o recurso a códigos alternativos com função compensatória, insistindo-se em 

particular nos não-verbais, comuns aos protagonistas da aula, é uma das formas de 

lidar com a assimetria comunicativa e uma das marcas mais evidentes da dimensão 

estratégica da comunicação em aula de línguas. Com efeito, uma das formas que os 

sujeitos encontram de ultrapassar e resolver os problemas comunicativos em situação 

exolingue passa pelo recurso assíduo a códigos comunicativos não-verbais, que deste 

modo funcionam como meios paliativos de dificuldades na produção e na 

intercompreensão (d. Colletta, 1991a; Dejy, 1984; Ferrão Tavares, 1988, 1991, 1993; 

Foerster, 1990; Kellerman, 1992; Krãmer, 1991; Le Bray, no prelo; ver discussão atrás). 

Exemplificando esta ideia, repare-se que alguns gestos, sobretudo os icónicos que 

retomam as qualidades formais dos referentes (d. Le Bray, no prelo), mas também 

aqueles que, pelo seu carácter redundante face à linguagem verbal, sublinham e repetem 

o que foi dito, são instrumentais em aula de LE como meio privilegiado de acesso ao 

sentido e de produção verbal (por isso alguns métodos os utilizam muito, como os 

SGA V - estruturo-globais audio-visuais). 

2.2.2.4. Reforço da dimensão metacomunicativa 

Vimos já que os discursos pedagógicos adquirem frequentemente uma dimensão 

metacomunicativa. Esta dimensão é particularmente relevante em aula de línguas pelas 

finalidades que aqui se perseguem e pelas particularidades do saber em jogo e dos 

objectos de referência, cuja natureza linguístico-comunicativa os identifica com a própria 
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comunicação30• 

A elevada frequência de trocas metacomunicativas traduz aqui não só o exercício 

de um dos deveres interactivos do professor, assegurar a metacomunicação pedagógica 

(Cicurel, 1990), mas igualmente o verdadeiro sentido do discurso em aula de LE, na 

medida em que este serve não só para praticar a LE mas também e sobretudo para falar 

sobre ela: "c'est la métacommunication qui constitue le dialogue fondamental, l'autre 

n'étant qu'un alibi, un terrain d'entrainement provisoire" (Dabêne, 1986: 672; na mesma 

linha se pronunciam vários autores como Babo, 1988; Besse, 1980a, 1980b; Besse & 

Porquier, 1984; Bouchard, 1986; Cicurel1984, 1985, 1990, 1992, 1994e; Dé Nuchêze, 1984; 

Faerch, 1985; Gambier, 1988; Garcia, 1985; Grandcolas & Soulé-Susbielles, 1986; Legrand

Gelber, 1989; Pendanx, 1995; Vieira, 1991, 1993b). Com efeito, como questiona muito 

pertinentemente Pendanx: "quoi de plus naturel ( ... ) que de parler de l'objet 

d'apprentissage?" (1995: 125). Note-se que o contrato de comunicação explicita que é 

obrigação da aula falar a LE para a aprender, e que a enunciação da mensagem é aqui 

tão ou mais importante do que o seu conteúdo. 

O vaivém constante entre a função comunicativa e metacomunicativa dos 

enunciados, ou a contínua alteração do foco do discurso (d. atrás noção de trifocalização), 

dão uma atmosfera muito peculiar à aula de LE (Bouchard & De Nuchêze, 1987a, e 

1987b, falam, a propósito, numa "parasitagem metalinguística"). Com efeito, a actividade 

metacomunicativa manifesta-se a todo o momento: na análise de segmentos da LE; na 

clarificação da comunicação; na evocação de tarefas; no anunciar das próximas 

actividades; na retrospectiva para clarificar ou para fazer o ponto da situação; na 

hierarquização da importância dos conteúdos pedagógicos; na gestão da alternância da 

palavra; na imposição das regras interactivas; em certas trocas constitutivas da lição, 

como a reparadora (Cicurel, 1985, 1990). 

Naturalmente aceites por todos os sujeitos da aula, as trocas de metacómunicação 

podem ser realizadas qu~r pelo professor quer pelo aluno, já que desempenham 

importantes funções ao nível da intercompreensão e do controlo recíproco da actividade 

verbal. Com efeito, elas exprimem uma atitude de índole pedagógica perante a 

comunicação da aula, atitude que está ligada ao empenho que ambos colocam em fazer 

da conversação uma oportunidade de transmissão/aquisição do saber. Nesta medida, 

30 A este propósito, Legrand-Gelber (1989) comenta que a proporção de discurso metacomunicativo 
varia com as condições pragmáticas da interacção, nomeadamente com os interactantes e com as finalidades. 
Note-se que Halté (1993b) distingue entre actividades "Iangagieres", comuns a todas as disciplinas, espaço 
de construção do mundo e dos saberes, e actividades "de Iangage", próprias da aula de línguas. 
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Gülich (1986b) refere trabalhos de Lüdi (1982; 1984) que mostram que a actividade 

metalinguística não está forçosamente relacionada com problemas de comunicação, já 

que é desenvolvida mesmo por locutores aprendentes de nível avançado, mas antes 

com uma determinada postura face à comunicação. 

De qualquer modo, estudos empíricos mostram que cabe ao professor uma maior 

responsabilidade na produção deste tipo de discurso. A este propósito, Bouchard & De 

Nucheze (1987b) relacionam-na com o exercício do poder institucional. Este facto explica

se ainda pelas funções de organização e estruturação do processo pedagógico que assume 

a metacomunicação. 

Debrucemo-nos rapidamente sobre cada um dos três enfoques da 

metacomunicação pedagógica identificados por Cicurel (1994a). 

As trocas metalinguísticas são aquelas que se centram no funcionamento do código. 

Cicurel define-as como: "échanges portant principalement sur le code langagier étudié, 

soit qu'ils donnent une information explicite sur son fonctionnement, soit que la 

production de discours en langue étrangere permette à l' apprenant de tester et 

d'améliorer ses capacités dans la langue étudié" (1990: 41). Estas trocas são de tal modo 

frequentes na interacção em aula de LE, que a mesma autora se interroga: "L' enseignant 

a-t-il autre chose que des objectifs métalinguistiques dans la tête?" (1985: 37). Outros 

autores, como Vieira (1993b) ou Dabene (1984), dizem que o discurso pedagógico na 

aula de línguas é essencialmente um discurso metalinguístico, até porque: "um dos 

principais objectivos do ensino das línguas é desenvolver a consciência metalinguística 

dos alunos" (1993b: 143). 

A elevada ocorrência da metalinguagem em aula de LE aponta para a 

especificidade de um saber cuja aprendizagem não se faz sem a aquisição de meios 

próprios para o referir e sem a consciencialização das suas particularidades funcionais. 

Assim, a transformação do universo pedagógico-verbal em objectos metalinguísticos 

não é alheia a uma determinada forma de conceber a aprendizagem (no capítulo 4 da 

Secção II discutiremos esta questão). 

Podemos falar também da ocorrência de um metadiscurso ou de uma metacomu

nicação, sempre que a actividade verbal toma como tópico a língua em acção. Esta forma 

de actividade metaverbal, mais rara do que a anterior pelo predomínio do sistema 

formal da língua na escola, é valorizada pelas abordagens comunicativas, nomeadamente 
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quando propõem um trabalho metodológico sobre a competência de comunicação 

enquanto conteúdo, objectivo e meio das aulas de LE, destacando a pertinência de uma 

reflexão não só sobre as formas da língua, mas também sobre os seus valores 

comunicativos e organizações discursivas. 

Afocalização interaccional da actividade metaverbal foi bastante discutida no Anexo 

(volume I: capítulo 4). Ela mostra em particular a estruturação do discurso pelo professor 

e a sua vontade pedagógica de explicitar publicamente o fio conduto~ e a lógica das 

actividades da aula, de forma a facilitar a intervenção adequada do aluno no processo 

de ensino / aprendizagem. 

A obsessão metalinguística em aula de LE permite concluir que, para os sujeitos que 

a constroem, o tópico conversacional não é de facto o mais importante (ver atrás). Nela 

se fala de nada e de tudo, porque os participantes estão conscientes de que o que 

importa é falar, falar sempre, falar desde que se aprenda a língua. A este propósito, 

Coste nota uma dimensão narcísica que torna esta actividade verbal de certo modo 

semelhante à poética: "je parle pour parler" (1981: 41). Cicurel (1990), parafraseando o 

título da célebre obra de Hall (s. d.), diz que a metalinguagem pode ser considerada a 

"dimensão oculta" da aula de línguas. 

Ultimamente, a dimensão metacomunicativa do discurso em aula de LE tem vindo 

a ser objecto de um interesse renovado para a DL, devido às suas possíveis articulações 

com um projecto pedagógico orientado para o desenvolvimento da autonomia e da 

consciência verbal: "O desenvolvimento da consciência metalinguística do aluno constitui 

uma das condições essenciais de autonomização do ensino/aprendizagem" (Vieira, 1993b: 

143; d. ainda Andrade & Araújo e Sá, 1992, 1993, 1994b; Vieira, 1991, 1993a). Na mesma 

linha, Berthoud (1993) afirma que a aquisição verbal depende menos de uma finalidade 

comunicativa do que de um objectivo metalinguístico. Esta questão será discutida num 

momento posterior deste trabalho, na sequência do estudo empírico realizado na Secção 

II. 

* Orientação pedagógica da trifocalização discursiva 

O fenómeno da trifocalização discursiva, responsável por uma parcela significativa 

da originalidade da aula de línguas e quadro da adaptação verbal, tem nesta situação 
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verbal um significado que convém destacar. 

A alternância do foco do discurso aparece referida por autores que se debruçam 

sobre a interacção em contextos aquisicionais como um dos traços peculiares de uma 

interacção códica assimétrica cujo objectivo é a resolução de problemas comunicativos e 

a facilitação das condições de comunicação e de aprendizagem. Nesta linha, relacionam

na com a elaboração de um "contrato didáctico" entre os sujeitos. Note-se que na 

origem da noção de "sequência potencialmente aquisicional" (De Pietro, Matthey & Py, 

1988), noção que será discutida no próximo capítulo, está presente este mesmo raciocínio, 

já que esta é uma troca que resulta sempre de uma alteração ná focalização do discurso 

com intencionalidades pedagógicas. Por outras palavras, a focalização sobre as regras 

do código ou da interacção corresponde a uma mudança de estatuto dessas mesmas 

regras: inicialmente constitutivas do processo de uso da língua (objecto do discurso), 

transfiguram-se pela metacomunicação em constitutivas do processo de transmissão/ 

aquisição (objecto da aprendizagem, ou conteúdo da aula). 

2.2.2.5. Um discurso a várias vozes 

Uma aula é uma situação de pluri-Iocução especial Geanneret-Béguin, 1991; Nonnon, 

1990), que põe em confronto, por um lado, um professor e, por outro, uma instância 

enunciativa plural constituída pelo grupo de alunos. Os múltiplos sujeitos da aula 

ocupam consequentemente, em princípio, dois únicos lugares enunciativos (ver atrás), 

lugares esses que se podem mesmo diluir num único (d. noção de putsch enunciativo). 

Esta última situação evoca um "espaço interactivo flexível" ou "modulável" (Matthey, 

1990), quadro de constantes auto- e hetero-estruturações verbais, no qual o professor se 

move com à-vontade. 

A aula de LE apresenta ainda uma outra característica enunciativa que acrescenta 

novos significados a esta noção de pluri-enunciação: o facto de Cruzar num mesmo 

discurso múltipla~ contribuições enunciativas cuja responsabilidade está para lá do 

locutor que as emite fisicamente e mesmo, eventualmente, de todos os locutores presentes 

na aula. Assim, está dotada de uma forte instabilidade enunciativa e pode-se considerar 

como o resultado de uma produção verbal colectiva. Neste sentido, Cicurel questiona

se: "qui est l'auteur de la parole de la classe?" (1995). 

Por outras palavras, podemos afirmar que o discurso da aula de línguas é um 

discurso polifónico, formado por uma complexa soma de vozes que integra, para além da 

voz do professor e da dos alunos, a dos manuais, a dos documentos, a dos gramáticos, 
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vozes passadas, vozes presentes e vozes futuras. Cicurel (1990), comentando este traço 

discursivo, diz que este é um discurso antropófago, porque vive da apropriação dos 

outros discursos com os quais convive. Em 1995, a mesma autora prefere falar numa 

verdadeira "máquina de linguagem". 

Partindo em busca das múltiplas redes discursivas que se entrelaçam na aula de 

LE e que, apesar da sua real diversidade, contribuem para lhe assegurar coerência 

dialógica, Porquier destaca, entre outros: discursos importados, cuja instância enunciativa 

é fictícia (exemplo: textos dos manuais) ou real (exemplo: jornais); discursos pedagógicos, 

como as instruções dos manuais e do professor, as explicações· e comentários 

metalinguísticos ou as apreciações avaliativas; discursos personalizados, não 

pedagógicos. 

Esta característica de cruzamento de várias vozes pode ser analisada no quadro 

dos fenómenos diafónicos e polifónicos teorizados por Bakhtine, cuja definição demos 

no capítulo 1. Veremos como ela fornece material importante para a actividade de 

adaptação. 

* A polifonia em aula de línguas 

Vozes paralelas e simultâneas cruzam em polifonia a aula de LE. 

Por um lado, são os ecos dos ditos anteriores, de outras aulas, que explicitam 

permanentes relações entre o que é dito e feito com o que se disse e se fez (Cicurel, 

1988, 1989b, 1992, 1995). O discurso pedagógico evolui através destas vozes, que retomam 

e repetem palavras do professor e dos alunos, mas também do manual, dos textos e dos 

documentos introduzidos. 

Por outro lado, são os ecos de ditos exteriores à situação da aula, provenientes 

dos documentos utilizados, dos textos dramatizados, das situações simuladas, das 

gramáticas, dos mass-media, de outros sujeitos (Coste, 1984c). 

* A diafonia em aula. de línguas 

Entre os múltiplos ecos que ecoam na aula, o mais frequente é talvez o do professor 

que retoma o que os alunos dizem para avaliar, mas também para encadear, valorizar, 

reinterpretar ou reagir (ver atrás). Como afirma Cicurel (1994d), o professor converte o 

discurso dos aprendentes em matéria-prima da aula, encenando-o publicamente para 

toda a turma. 

Também muito frequentes são os ecos da palavra do professor na do aluno, que a 

retoma para nela se apoiar, na sua estrutura, nos lexemas utilizados, continuando frases 

inacabadas, repetindo, concluindo (Ellis, 1990). 
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Estes ecos, ao triturarem, redizerem e observarem os discursos iniciais, implicam 

a sua autonomização e dotam-nos de uma natureza metalinguística. Exprimem ainda 

com clareza a dimensão negociativa e colaborativa do discurso pedagógico presente nas 

estratégias de incorporação e de construção vertical do texto. Assim, a sua análise dá 

acesso a certas propriedades da actividade colectiva de transmissão/aquisição da língua 

(Cazden, 1988; Ellis, 1990). 

2.2.2.6. Dimensão ficcional 

Todo o discurso pedagógico é sempre de algum modo· ficcional. Por exemplo, 

lembremos que um dos papéis do professor é simular ignorância, fazendo de conta que 

não sabe o que pergunta e que está verdadeiramente interessado em conhecer a resposta 

que pede. 

Em aula de línguas, a dimensão ficcional é particularmente sublinhada, o que 

tem a ver com o facto do conteúdo e do tema da comunicação serem álibis ou pretextos 

de prática verbal (ver atrás). Deste modo, as palavras ditas não se submetem a um 

critério de verdade, de necessidade, nem mesmo de intencionalidade (Coste, 1991a). 

A qualidade ficcional deste discurso deve-se ainda à constante flutuação das 

identidades discursivas dos sujeitos e das vozes que através deles se introduzem na 

trama comunicacional (ver atrás). Concretizando, note-se o facto da aula ser 

frequentemente palco de um jogo de faz de conta que se quer comunicar, criando-se 

personagens, situações, factos, intenções, vozes imaginárias que encobrem outras e que 

se assumem como reais31 • A vontade dos alunos em satisfazer simultaneamente duas 

das exigências verbais da aula de línguas, nomeadamente sendo inventivos e criativos e 

usando a língua elegantemente e de acordo com as suas normas, é uma das razões que 

contribuem para a ficção do que se diz. Neste sentido, as actividades pedagógicas 

convidam a constantes metamorfoses das identidades dos sujeitos. 

Note-se em tudo isto a expressão de uma relação imaginária com a língua (Cicurel, 

1995; Rocha, 1995). 

Estes discursos fictícios têm uma forte dimensão metacomunicativa (Cicurel, 1985: 

28-29), pois denotam a opção de falar para aprender a falar e para verificar o 

funcionamento da LE. Assim, a dimensão ficcional integra o jogo didáctico (d. uma 

31 Note-se que esta constante apropriação de uma identidade fictícia tem suscitado comparações 
frequentes entre a actividade dos sujeitos pedagógicos e a dos actores de teatro ou de cinema, no sentido 
do conceito grego de teatralidade que supõe a alteração permanente das máscaras do "eu" enunciador (cf. 
Cicurel, 1989b, 1990; Porquier, 1984b). 
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análise da ficção em manuais de FLE em Rocha, 1995). 

2.3. Variações sobre um tema 

A descrição das ritualizações da palavra em aula de LE não é suficiente para dar 

conta das particularidades comunicativas da situação pedagógica. Como dissemos no 

início do ponto 2.2., elas formam uma trama que sustenta a actividade de linguagem 

criativa dos seus actores. 

Esta actividade, que faz da aula "um palco de opções estilísticas" (Merrit, 1982: 

236), remete para aspectos da competência interaccional dos sujeitos já discutidos neste 

texto, envolvendo nomeadamente a sua aptidão para negociar a palavra com intenções 

pedagógicas (d. Sinclair & Coulthard, que definem o professor como um "skilled verbal 

artist", 1975: 4). Sublinha ainda as propriedades de um contexto aberto à criatividade 

verbal, que exige dos seus protagonistas habilidades de improvisação utilizando a 

linguagem como matéria-prima, no sentido de rentabilizar as propriedades pedagógicas 

da aula (d. noção de expertise de Tochon, 1993). Tochon (1993: 122) articula tais 

habilidades com o exercício de uma "inteligência prática", porque sustentada numa 

actividade com profundo sentido pedagógico de interpretação de múltiplos indícios 

fornecidos pelo aprendente. 

Nesta concepção de variabilidade discursiva entra a ideia da imprevisibilidade 

intrínseca aos sistemas sociais (Perrenoud, 1994a), enquadrada numa teoria mais 

abrangente da realização da interacção comunicativa, teoria que explica a capacidade 

que toda a situação verbal tem de criar a sua própria linguagem (ver capítulo 1). 

Concluímos este capítulo com uma reflexão sobre alguns aspectos desta variação 

comunicacional em aula de LE, tendo em conta que a actividade de adaptação constitui 

umas das suas mais significativas dimensões. 

2.3.1. Dimensão negociativa da aula 

Abordar a aula enquanto contexto de variação exige reconhecê-la na sua qualidade 

de situação de comunicação onde ocorrem procedimentos verbais de negociação, isto é, 

onde se estabelecem relações entre os sujeitos marcadas pela colaboração, a partir da 

consciência de assimetrias várias que passam pelas diferentes experiências linguístico

discursivas de cada um e pela distribuição diferenciada de funções e papéis interactivos 

(d. atrás, conceito de aula e Coulon, 1993). Neste sentido, Vieira entende a dimensão 

negociativa da interacção pedagógica como um "processo de ajuste mútuo de intenções, 
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traduzido em formas particulares de gestão da comunicação" (1993b: 161), cuja finalidade 

é a criação de áreas de significação intersubjectivas. 

A relação que temos vindo a estabelecer entre comunicação e ensino/aprendizagem 

permite neste momento afirmar que a negociação verbal coincide com a negociação do 

processo pedagógico (ver, na mesma linha, Castro, Vieira & Sousa, 1991; Cazden, 1988: 

43; Halté, 1994; Hammersley, 1990; Mehan, 1979; Nunan, 1989; Pantanella, 1994b; Santos, 

1987; Vieira, 1988, 1990, 1992a, 1993b). Por outras palavras, a consciência de 

posicionamentos desiguais perante o saber, articulada com a intenção pedagógica de 

construção colaborativa de novas aprendizagens, motiva o "recurso a processos de 

transmissão e aquisição que integram uma marcada dimensão negociativa (d. Bellenger, 

1991, que relaciona a construção de novos conhecimentos sobre o mundo com a 

negociação). 

Assim, professor e aluno, por procedimentos mútuos que se jogam na interacção, 

aproximam-se e aproximam os seus saberes até um nível em que a assimetria não 

impossibilite a comunicação e a evolução do processo de ensino/aprendizagem (d., 

com Vygotski, noção de zona de desenvolvimento próximo). Não esqueçamos que está aqui 

em causa não só a negociação dos saberes e das formas comunicativas de os mobilizar, 

mas também da inter-relação social. 

No actual momento educativo, entendemos ainda que a aula necessita de se , 
constituir enquanto espaço de sedução e de persuasão mútuas (Nonnon, 1990: 152). A 

negociação é o quadro privilegiado do exercício dessa actividade. 

Em síntese, podemos afirmar que o grau de didacticidade do discurso da aula 

varia com a sua qualidade negociativa e com a capacidade do contexto para provocar e 

aceitar o aluno como co-adjuvante na construção da palavra. Note-se nesta afirmação 

uma abordagem socioconstrutivista do ensino/aprendizagem que nos leva a entender a 

transmissão social do saber como: "le produit d'une expérience communicative 

interactivemente crée" (Gumperz, 1989: 130; ver ainda Garnier, Bednarz & Ulanovskaya, 

1991a; Germain, 1991). 

A qualidade negocial da aula depende fortemente da qualidade das relações 

pedagógico-comunicativas que os sujeitos são capazes de estabelecer uns com os outros 

e com o saber, tal como dos estatutos e papéis que assumem (Bellenger, 1991; Halté, 

1994; Pica, 1992; Santos, 1987). Nesta medida, uma pedagogia da negociação é sempre 

necessariamente uma pedagogia que cuida das relações interpessoais e académicas, 

preocupando-se muito concretamente com a reabilitação do aluno e da sua palavra. De 
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um modo mais preciso, o aproveitamento das possiblidades negociativas da aula implica 

que o aluno se assuma também enquanto sujeito interpretativo e não só enquanto 

sujeito responsivo: 

"cada aluno assumir-se-á corno sujeito em 'tensão' com o objecto de valor -o saber
que perseguirá através da aplicação de programas cognitivos que culminarão com o fazer 
interpretativo, com a avaliação das suas próprias 'performances', e não corno um sujeito 2 -
um Destinatário- que se limita a ser um sujeito receptivo, relativamente a um 'objecto de 
valor' que lhe é atribuído por um Destinador - neste caso, o professor" (Santos, 1987: 618). 

No capítulo final deste trabalho retomaremos esta questão, no quadro da nossa 

problemática específica. 

Alguns estudos têm evidenciado um modelo de negociação particular em situação 

instrucional, relacionando-o com as convenções do contrato pedagógico-comunicativo 

que regulam as acções dos sujeitos (d. Araújo e Sá, 1992a, 1993; Castro, 1987; Doughty 

& Pica, 1986; Gumperz, 1989; Mehan, 1979; Nonnon, 1990; Nunan, 1989; Pica, 1992; Pica 

& Long, 1986; Santos, 1987; Van Lier, 1988; Vieira, 1988, 1990). 

Mais concretamente, evidenciam capacidades e possibilidades negociais não 

equivalentes dos seus protagonistas, no que diz respeito quer aos meios de que dispõem, 

quer às oportunidades que têm de os usar, ao modo como o fazem ou aos seus efeitos 

interaccionais. O facto de nem todos os participantes terem uma consciência igualmente 

clara das finalidades da troca verbal explica de certo modo esta configuração, implicando 

em particular a redução da capacidade negocial do aprendente (Gumperz, 1989: 69; ver 

discussão no capítulo 3). 

Por outro lado, a negociação em aula de línguas varia em grau, natureza e 

qualidade em função do momento pedagógico em que ocorre, cabendo ao professor 

julgar a pertinência desta variação. Exemplificando, Mehan (1979) observa que a 

negociação das iniciativas dos alunos tem lugar marcado nos momentos de junção das 

etapas pedagógico-didácticas ou após a conclusão de cada um dos ciclos pedagógicos, 

sendo em contrapartida pouco aceite noutros momentos da progressão da lição. Isto 

significa que a habilidade dos sujeitos, especialmente dos alunos, para identificar estes 

momentos é importante no que diz respeito à sua capacidade de intervenção na aula. 

Existe ainda uma forte relação entre, por um lado, a tarefa e a estrutura de 

participação e, por outro, as formas de negociação (Doughty & Pica, 1986; ver resenha 

em Nunan, 1989). 

Refira-se finalmente a especialização dos objectos sobre os quais ocorre a 

negociação pedagógica, em particular a sua redução relativamente aos níveis de 

funcionamento comunicacional. Assim, por exemplo, está excluída qualquer negociação 
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da situação inicial ou das convenções socio-institucionais: "TI apparait clairement que la 

négociation des échanges verbaux dans la classe de langue ( ... ) est réduite à sa plus 

simple expression, pour ce qui est de sa composante sociologique" (De Salins, 1992: 

201). Lôrscher (1986) mostra ainda que os grandes momentos estruturadores de uma 

lição, que no Anexo denominámos passos pedagógico-didácticos, não são susceptíveis de 

negociação. Nesta medida, tal actividade colaborativa processa-se essencialmente a um 

nível inferior da organização do evento verbal, ou, com Bouchard & De Nucheze (1987b), 

passa-se a nível local, não interferindo na estrutura da aula nem nas suas convenções. 

Riley (1985a), reflectindo sobre esta questão, considera tres objectos de negociação 

específicos (ver ainda Lüdi, 1991, e Young & Doughty, 1987): 

de sentidos (negotiation of meaning), quando os participantes se envolvem na 

construção de um universo comum caracterizado pela intersubjectividade, 

forma de negociação particularmente evidente quando a interacção é 

assimétrica em termos códicos e se orienta para a aquisição: "It is clear that 

the process of the negociation of meaning is very linked with the learning 

process" (Riley, 1985a: 70; d. ainda Bouchard & De Nucheze, 1987b, e Pica, 

1992, que sublinham a sua necessidade sobretudo em iniciação); 

do processo de ensino/aprendizagem (negotiation of outcomes), isto é, das decisões 

pedagógico-didácticas, nos seus objectivos, tarefas, conteúdos, modos de 

avaliação; note-se a relevância dada a este tipo de negociação pelos programas 

de intervenção pedagógica orientados para o desenvolvimento das 

competências de aprendizagem (Vieira & Moreira, 1993); 

interpessoal (procedural negociation), em torno do estabelecimento dos laços 

sociais e das convenções sociológicas que enquadram a troca comunicativa e 

que regulam o processo de comunicação (ver Lüdi, 1991). 

Este modelo negocial reflecte a concepção de aula e de comunicação pedagógica 

dos seus protagonistas, evidenciando sobretudo posturas pedagógicas tradicionais, pouco 

apelativas da actividade do aprendente e que não favorecem a sua aproximação com a 

língua e com o processo de aprendizagem (Santos, 1987; Vieira, 1988, 1990, 1992a). 

Concluindo, a aula, enquanto evento social de comunicação e de aprendizagem 

pela comunicação, constrói-se no quadro de processos de negociação que se precisam 

em função dos parâmetros socio-institucionais particulares da situação verbal. Nesta 
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linha, pode ser entendida como um evento híbrido ou o produto de diferentes dosagens 

possíveis entre factos rotineiros e factos imprevistos. 

2.3.2. A planificação: espaço de construção da variabilidade 

A variabilidade discursiva em aula de línguas pode começar a ser discutida no 

âmbito das decisões tomadas pelo professor num momento que a antecede, aquando da 

tarefa de planificação. Esta afirmação, que pode parecer contraditória, justifica-se pelo 

carácter particular de tal tarefa no contexto que nos ocupa, onde não é o texto discursivo 

em si, ou os produtos verbais, que são planificados, mas antes as' actividades de 

linguagem que lhes dão origem. 

Nesta medida, a planificação pedagógica não só não é incompatível com o 

princípio da imprevisibilidade discursiva como o pode fomentar, desde que o professor 

planifique actividades que a possibilitem, favoreçam ou nela assentem. Não esqueçamos 

que qualquer previsão de actividades de ensino/aprendizagem é também, 

necessariamente, uma previsão de actividades verbais, logo, de estruturas de participação 

e de formas de organização da palavra. Com este mesmo sentido, Casse & Deol (1987: 

capítulo 3) referem-se a uma "antecipação da negociação" e Tochon (1990b) a uma 

"improvisação planificada". 

A variação verbal é normalmente abordada exclusivamente por referência à fase 

interactiva da planificação (d. Tochon, 1989a, quando discrimina três fases na planificação, 

a pré-interactiva, a interactiva e a post-activa), o que, a nosso ver, traduz uma abordagem 

restritiva, essencialmente local, que impede a evolução do pensamento didáctico nesta 

matéria e a conceptualização de modos de investir nas potencialidades negociais da 

aula. Pensamos nesta linha que importa encarar a ocorrência do imprevisto e da variação 

como factos que, por serem indispensáveis à aquisição de um saber comunicativo, 

devem constituir uma preocupação permanente em todo o trabalho do professor, ou 

melhor, instituir-se enquanto núcleo estruturador da sua prática profissional (d., na 

mesma óptica, Boyer, Butzbach & Pendanx, 1990: 222-224). 

Deste modo, a variação, para além de ser concebida como umfenómeno de gestão 

local (como noutras situações exolingues, mas não instrucionais, logo, não submetidas a 

planificação), pode estar presente enquanto conceito e prática na própria concepção da 

lição enquanto espaço previamente organizável (d. alguns aspectos da concretização 

desta ideia no capítulo 4 da Secção II). 

Do nosso ponto de vista, esta atitude teórica perante a variabilidade na 

comunicação pedagógica é condição para podermos falar em ensino/aprendizagem 
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interactivo, aquele que apela, de uma forma planificada, para a intervenção organizada 

de todos os participantes. 

A ideia que acabamos de apresentar ganha pertinência no quadro de alguns 

resultados que nos chegam de estudos que se debruçam sobre a gestão da planificação 

em situação de aula. 

Tochon, um dos autores que se tem debruçado sobre esta questão comparando 

professores experientes com professores noviços (1988; 1989a.; 1989b; 1993), mostra a 

dificuldade que estes últimos experimentam na gestão interactiva de factos imprevistos, 

e, sobretudo, refere uma representação negativa quanto ao impacto desses mesmos 

factos na comunicação da aula, considerados prejudiciais de um ponto de vista 

pedagógico, porque desestruturadores de um processo previamente organizado de 

acordo com uma lógica inabalável. Assim, estes professores não só planificam um 

trabalho verbal fechado à negociação e à intervenção do aprendente, como tendem a 

evitá-las durante a aula, quando ocorrem de um modo espontâneo (ver ainda os estudos 

de Altet, 1992; Charlier, 1989; Donnay & Charlier, 1990; Moreira, 1990). Tochon (1989b) 

relaciona esta atitude com um grau de expertise profissional pouco desenvolvido, que 

impele os docentes a procurarem segurança na planificação rígida dos acontecimentos 

pedagógicos, utilizando esta argumentação para defender a necessidade das instituições 

de formação apostarem no desenvolvimento de competências de planificação in vivo 

(1989b). Por outras palavras, as representações de planificação que o professor vai 

construindo inibem um aproveitamento pedagógico-didáctico mais significativo de factos 

imprevistos e de potencialidades interactivas, reduzindo as oportunidades de composição 

de variações sobre os rituais didácticos. 

Segundo o mesmo autor, a capacidade de gerir o imprevisto está ligada com a 

competência educativa, ou melhor, é um dos aspectos fundamentais da prática expert 

(1993: 246), demonstrando um elevado grau de inteligência contextuaI, pois assenta na 

capacidade de ar'ticular elementos sincrónicos, indexados à situação concreta, com 

elementos diacrónicos, relativos a uma perspectiva de conjunto do processo pedagógico. 

Notem-se ainda as articulações que podem ser feitas entre esta componente da 

expertise do professor e a sua competência interaccional, a qual joga com dimensões de 

estruturação simultânea da tarefa verbal, da tarefa interactiva e da tarefa de facilitação 

do processo de aquisição do saber. 

Todas estas questões, sumariamente enunciadas, serão discutidas com mais 

pertinência no quadro do nosso estudo empírico. 
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2.3.3. Aspectos da co-construção da aula 

Enquadradas as variações discursivas no âmbito de um entendimentos de aula e 

de processo pedagógico, vamos procurar agora dar conta de alguns dos seus aspectos 

mais relevantes. Não esqueçamos que este trabalho tem como intenção o estudo de uma 

das dimensões da variabilidade, o que justifica a qualidade sumária da reflexão que 

neste momento se desenvolve. 

A noção atrás apresentada de trama discursiva da aula de LE, ou de uma estrutura 

permanente e conhecida, que funciona como uma rede invisível na qual se inscrevem 

interacções particulares, estas imprevisíveis porque decorrentes de uma gestão 

espontânea e criativa do tempo pedagógico e da planificação, serve-nos de pano de 

fundo nesta reflexão. 

Dela ressalta a ideia de que o texto didáctico é uma "construência" (um "puzzle 

colectivo", como escreveu Cicurel em 1984), ou seja, resulta do uso criativo das regras 

da aula (Mehan, 1979) por um professor e um grupo de alunos envolvidos numa 

actividade de co-produção textual que interliga entre si as intervenções verbais de uns e 

de outros. 

Por outras palavras, uma das constantes do diálogo pedagógico é o facto das 

produções se encadearem e progredirem segundo processos de reformulação, repetição, 

evocação, retoma, avaliação (ver atrás noção de polifonia/ diafonia), dando origem a 

um texto colectivo, que pertence a todos aqueles que o fabricam e no qual todos se 

reconhecem (Cicurel, 1995). Neste sentido, pode-se falar em colaboração enunciativa em 

aula de línguas (Andersen, 1991; Waendendries, 1995a, 1995b). A progressão lenta e 

sacudida deste texto, recheada de avanços e de recuos, encontra a sua origem neste 

facto (d. Arditty, 1987c; Griggs, 1991, e Müller, 1991, que a analisam) 

A participação na construção deste "puzzle" exige evidentemente atitudes positivas 

perante a aula, assim como competências que não são meramente académicas ou 

científicas, mas também i~teraccionais. Por este motivo, temos vindo a insistir no papel 

desta dimensão da competência pedagógica do professor e dos alunos. 

Descrever a construção da variação discursiva exige um olhar atento sobre os 

processos interactivos que se desenrolam na aula, especialmente durante os episódios 

críticos, aqueles que de algum modo escapam ou fogem ao seu funcionamento canónico, 

ou que parecem desviantes quanto às regras da situação, mas que são vividos como 

significativos e legítimos pelos seus protagonistas (Mehan, 1979). Episódios que mostram 

que existe na aula um corpo de regras organizacionais não especificadas mas conhecidas 
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dos sujeitos, constituído ao longo de sucessivos encontros verbais. 

Seguidamente procuraremos ilustrar brevemente alguns dos fenómenos que o 

configuram. Esta tarefa não se compadece de uma análise isolada dos comportamentos 

verbais ora de um, ora de outro dos sujeitos. Assim, se diferenciamos aqui o texto do 

professor e o do aluno é porque, em situação pedagógica, cabem a um um deles papéis 

que não se confundem e que pressionam as intervenções verbais que podem vir a 

realizar. 

• O texto do professor 

o professor de línguas comporta-se verbalmente como um reprodutor e um 

produtor de discursos (Cicurel, 1992: 9). 

Enquanto reprodutor de discursos (ao ensinar uma LE que está descrita, ao adoptar 

certas corrrentes metodológicas, ao seguir directrizes de comportamento, ao reproduzir

se a si mesmo em diferentes turmas, ao enunciar instruções dos manuais), perpetua os 

rituais pedagógicos, dando voz a uma tradição e a uma cultura e continuidade a um 

sistema que nele aposta. 

Enquanto produtor de discursos, realiza actos verbais singulares e inesperados, 

mostrando-se capaz de construir um universo comunicativo original. Tal forma de 

intervenção traduz uma contínua vigilância do discurso da aula e a capacidade de 

assegurar um encadeamento dialógico, na sequência de atitudes de escuta do interlocutor 

e de gestão colectiva de um projecto de saber. Por outras palavras, mostra a sua vontade 

em apoiar-se no interdiscurso da aula para fazer evoluir o seu próprio projecto discursivo. 

Nesta ambivalência se joga a questão da variabilidade do discurso pedagógico e 

da originalidade verbal de cada aula. 

A criatividade discursiva do professor insere-se num quadro actancial no qual o 

aluno tem um papel privilegiado, no modo como manifesta a sua vivência do processo 

pedagógico (A1lwright, 1984; Arditty, 1987c; Gaies, 1983; Grandcolas, 1986; Green, Weade 

& Graham, 1988; Morine-Dershimer, 1988). Deste modo, não se pode desligar das funções 

que lhe cabem na relação pedagógica, as quais o impelem a aproximar-se do aluno e a 

manter-se em contacto com ele, tarefa que não ocorre fora de um permanente controlo 

do comportamento verbal. 

A forma como o professor trabalha a linguagem com a finalidade de facilitar a 

intercompreensão, dando-lhe uma qualidade pedagógica a partir de uma atenção 
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permanente ao nível de receptabilidade demonstrado pelo aprendente (ver atrás) 

exemplifica este tipo de procedimentos (d., para uma análise empírica, Araújo e Sá, 

1993). 

Por outro lado, induzido a sustentar e orientar a actividade de produção verbal 

do aluno, o professor utiliza a interlíngua emergente para, a partir dela, construir o 

texto pedagógico, repetindo e amplificando para toda a turma as palavras produzidas 

(Cicurel, 1985: 14). Neste sentido, ele é o "encenador da palavra do aprendente" (Cicurel, 

1992), tarefa que desempenha a partir de um esforço constante de integração e de 

apropriação do material verbal novo com o qual se vai deparando. 

É ainda dever do professor comentar a interlíngua, para intervir na sua progressão. 

Neste sentido, envolve-se em contínuos episódios de reparação, avaliação, correcção e 

comentário metalinguístico, os quais ilustram exemplarmente aspectos da criatividade 

verbal do seu texto. 

Não esqueçamos ainda a necessária gestão das intervenções espontâneas e 

imprevistas dos alunos. Cabe-lhe decidir como as tratar na aula, em função de critérios 

complexos e de uma permanente avaliação das circunstâncias pedagógicas precisas. 

As condutas discursivas de variabilidade que acabamos de evocar fazem emergir 

a integração do texto do aluno na trama discursiva da aula, ou seja, evidenciam um 

trabalho colaborativo que tem vindo a ser analisado empiricamente após a obra pioneira 

de Mehan (1979), em estudos que realçam o poder discursivo da palavra deste último, 

desmistificando a ideia da sua passividade interaccional (Allwright, 1984; Araújo e Sá, 

1992a, 1993, 1994; Arditty, 1987c; Cicurel, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989a, 1989b, 1992, 

1994a, 1994c; Gaies, 1983; Morine-Dershimer, 1988; Nonnon, 1990, 1993; Vieira, 1988, 

1990, 1992a, etc). Nonnon, num trabalho sobre a aula de LM, sintetiza desta forma o 

contributo do aluno para a evolução da trama discursiva da aula: 

"une proposition d'éleve ( ... ) peut devenir, dans le cours de l'interaction, soit un 
élément d'un paradigme sur lequel peut s'appuyer une catégorisation empirique, soit 
l'infirmation d'un générique ouvrant une dissociation des notions ou une recherche de 
variables, soit une hypothese 'en situation' constituant une ouverture thématique pouvant 
modifier le cours d'un échange" (1993: 239). 

Em suma, e retomando a linha de argumentação deste capítulo, podemos dizer 

que o professor não controla sozinho a interacção, estruturando as suas intervenções a 

partir de outras, que provoca ou não. Morine-Dershimer, fazendo a síntese de três 

estudos empíricos, considera mesmo que, de um certo ponto de vista, a palavra do 
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aluno adquire uma maior proeminência do que a do professor, já que a determina e 

estrutura: "pupil talk would logically be somewhat more salient to the teacher that her 

own talk" (1988: 196). 

Note-se que esta conclusão vai ao encontro das representações que professor e 

alunos têm relativamente ao modo de construção do diálogo em situação de aula (ver 

Morine-Dershimer, 1988, e ainda Bloome & Theodorou, 1988). 

A variação discursiva do texto do professor necessita ainda de ser relacionada 

com estilos interactivos próprios. Nesta linha, Green & Harker (1982), analisando trocas 

verbais num Jardim de Infância, mostram que os educadores, mesmo perseguindo 

objectivos análogos, conduzem interacções diferenciadas no que diz respeito às 

oportunidades de participação proporcionadas às crianças. Tal se deve, segundo os 

autores, a diferentes expectativas relativamente à participação dos alunos na interacção 

e a estilos interactivos próprios, conclusão a que chegam pela análise do recurso 

diferencial a estratégias interactivas (1982: 205-207). A análise que fazemos das quatro 

turmas observadas no Anexo, volume I, concretiza esta ideia. 

• O texto do aI uno 

Só na década de 80, com o aparecimento de estudos enquadrados por uma 

perspectiva etnográfica da análise das interacções da aula e utilizando dados naturais 

gravados, a complexidade do discurso do aluno começou a ser objecto de curiosidade e 

de investigação. 

Concebido durante largo tempo como um comportamento verbal de resposta a 

um estímulo enviado pelo professor organizador da interacção (ver atrás), previsível no 

seu conteúdo, forma e configuração, o texto do aluno despertava pouco interesse 

enquanto objecto de estudo. Todavia, existem hoje dados empíricos que permitem 

destacar a sua riqúeza e complexidade, assim como o modo como participa na regulação 

do discurso pedagógico, regulação que durante largo tempo foi considerada tarefa 

exclusiva do professor. 

No texto do aluno encontramos a mesma ambivalência enunciativa que atrás 

destacámos para o professor. Por um lado, submete-se a uma série de restrições ligadas 

à sua adequação à trama comunicativa da aula, organizando-se entre as injunções do 

docente, ocupando o espaço discursivo que este lhe atribui, da forma que lhe é imposta 
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(Cicurel, 1994a, fala numa pré-formatação da palavra). Por outro lado, é original, mostrando

se capaz de criar momentos enunciativos próprios, com grande implantação discursiva: 

"la dépendance verbale des apprenants n' est pas aussi totale que la répartition des rôles 

le laisse d'abord supposer" (Cicurel, 1985: 14). 

Procurando identificar o esquema de produção do texto do aluno, Cicurel (1992) 

distingue, com Francois, Hudelot & Sabeau-Jouannet (1984) que escrevem por referência 

ao modelo verbal infantil, três formatos: 

criação analógica; 

criação por interacção complementar; 

criação inicial. 

A coexistência destes formatos, apesar de diferentes relações de equilibração, 

denota uma grande capacidade interventiva e reflecte a presença de um protagonista

actor que, para além de alocutário, é também locutor do discurso da aula. Denota 

ainda que esta é um possibilidade interaccional, que, embora mais rara do que as 

outras, é bem aceite pela cultura pedagógica (Mehan, 1979). 

Alguns estudos mostram que as intervenções do aluno com maior poder discursivo 

são aquelas que provocam uma certa ameaça de ruptura à progressão conversacional 

ou que manifestam a dificuldade do aprendente em acompanhar o projecto pedagógico 

proposto (erros, silêncio, hesitações, tomada de palavra por iniciativa própria, 

topicalização, rejeição de regras interaccionais impostas, etc). Estas intervenções, que 

teremos a oportunidade de comentar no capítulo seguinte, dado o seu papel relevante 

na actividade de adaptação, originam frequentemente sequências laterais ou episódios 

de reparação que visam restabelecer equilíbrios interaccionais perdidos, durante os 

quais os sujeitos lançam mão de todos os seus recursos estratégicos, em actividades 

discursivas originais (cf. Araújo e Sá, 1993, 1994; Arditty, 1987c; CieureI, 1994a; Mehan, 

1979). 

• A interacção aluno/aluno 

Um dos fenómenos mais marcantes da variabilidade no discurso da aula, ainda 

muito pouco analisado apesar de reconhecidamente importante, prende-se com as 

interacções dos alunos uns com os outros (cf. estudos de Bloome & Theodorou, 1988; 

Cicurel, 1994b, 1994d; Loureiro, 1994; Nonnon, 1991; Van Lier, 1988). Embora raras, 

estas trocas demonstram a existência de estruturas de circulação da palavra alternativas 

que não passam pelo docente. 
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Frequentemente, a ausência de sinais de validação interlocutiva destas trocas, 

emitidos pelo professor, remete-as para um estatuto de não-reconhecimento ou de 

privacidade, o que reduz fortemente o seu contributo para a construção da aula (Van 

Lier, 1988). Este comportamento do professor, cioso do controlo verbal, desencoraja-as 

rapidamente, contribuindo para reduzir a sua frequência ao longo do ano lectivo. 

A raridade destas trocas justifica assim, até certo ponto, o escasso número de 

trabalhos que sobre elas se tem desenvolvido. Cicurel (1994a; 1994b; 1994d), uma autora 

que ultimamente as tem analisado, sublinha os seguintes formatos: 

interacção cooperativa, explícita ou implícita (ex: ajuda mútua para realizar 

uma tarefa exigida pelo professor); 

interacção didáctica (ex: tomada da palavra por um aluno para corrigir/ensinar 

os colegas); 

interacção competitiva (ex: luta pela tomada de palavra); 

interacção teatralizada (ex: discursos de ficção); 

interacção personalizada (ex: quando o aluno se despe do seu papel social e 

se dirige ao colega enquanto pessoa individual). 

Nota ainda a mesma autora os seguintes tópicos: o código, um tópico partilhado 

com o da interacção pública regulada pelo professor; o universo de crenças; os 

conhecimentos do mundo e a pessoa de cada aprendente. 

A análise destes episódios verbais permite evidenciar a emergência de regras 

interaccionais e de estratégias de produção e de interpretação que não são as habituais, 

cuja utilidade se pode articular com o que dissemos atrás sobre o papel da variação das 

actividades de linguagem em aula de LE (d. os estudos acima referidos de Cicurel, e 

ainda Bloome & Theodorou, 1988). 

Conclusão 

Neste capítulo caracterizámos a aula de LE, insistindo particularmente nas suas 

características comunicacionais, de acordo com um percurso que nos levou desde a sua 

composição socio-institucional, responsável por um corpo fortemente estruturado de 

rituais comunicativos, até à sua qualidade de situação verbal construída colectivamente, 

na sequência de uma marcada intencionalidade pedagógica, o que nos permitiu 

evidenciar uma ritualização com variações constantes. Estas variações dão acesso ao 

verdadeiro sentido da aula, reflectindo as suas propriedades negociais. 
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Pensamos estar agora em condições de abordar, na esfera do universo pedagógico, 

o processo variacional que escolhemos como objecto deste estudo, a actividade dialógica 

de adaptação verbal. 
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Da intencionalidade pedagógica às actividades de adaptação verbal 

Introdução 

No capítulo precedente definimos a aula de LE enquant'? contexto de formação e 

de comunicação particular e identificámos alguns dos traços próprios da interacção que 

nela se constrói. Encarámo-la então como uma situação instrucional e educativa bem 

inserida numa comunidade específica que visa, para além do desenvolvimento global 

do aluno, a construção mediatizada de novos saberes definidos por programas 

disciplinares. Esta finalidade supõe da parte dos parceiros pedagógicos atitudes 

recíprocas de colaboração que se materializam nos comportamentos interactivos, de 

acordo com uma especialização de estatutos e de papéis. É neste quadro que pretendemos 

discutir, neste momento, a actividade de adaptação verbal. 

Este capítulo tem como objectivo o desenvolvimento de um quadro teórico 

pertinente para o estudo das condutas de adaptação em aula de LE, definindo conceitos 

úteis, relacionando-os entre si e enquadrando-os numa perspectiva mais global da 

comunicação pedagógica. 

De acordo com a orientação metodológica da investigação, a abordagem conceptual 

que agora se propõe deixa-se influenciar pelo contacto com os dados verbais apresentados 

em Anexo. Pretende-se deste modo que possua alguma realidade empírica e que abra 

caminhos úteis para a análise de práticas verbais concretas. Neste sentido, este é um 

capítulo que se situa na continuidade do pensamento que o antecede e perspectiva o 

estudo experiencial que lhe dá sequência. 

o capítulo organiza-se em sete momentos. Após uma etapa preliminar onde se 

justifica a pertinência para este estudo de trabalhos desenvolvidos noutras situações de 

ensino/aprendizagem, propondo-se convergências interdisciplinares que nos parecem 

úteis para entender a qualidade aquisicional dos discursos pedagógicos em geral e do 

procedimento discursivo que nos ocupa em particular, descrevem-se duas abordagens 

da actividade de adaptação com as quais não nos identificamos: a primeira porque se 

centra no produto verbal, a segunda porque esquece a realidade sociológica da aula de 

LE. Logo de seguida, precisa-se a nossa própria abordagem de actividade de adaptação 
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verbal, a partir da qual se precisam as funções que desempenha em aula de LE, assim 

como os seus tópicos discursivos. O capítulo finaliza-se com a discussão dos efeitos 

prever sos que esta conduta interaccional, à qual concedemos globalmente um inegável 

sentido positivo, pode provocar, em certas circunstâncias. 

1. Das situações de apropriação da língua ao contexto escolar 

Antes de iniciar a reflexão que nos ocupa neste momento, pretendemos explicar o 

motivo pelo qual se lançam, em certas etapas do estudo, olhares insistentes sobre 

trabalhos efectuados em situações de aquisição da língua (materna, segunda ou 

estrangeira) desprovidas de características pedagógicas formais. 

A compreensão da actividade comunicacional que se desenvolve em aula de LE 

resulta enriquecida, em nosso entender, com os estudos que tomam como terreno de 

observação outros contextos de utilização e apropriação das línguas. Este facto motiva

se numa série de razões globalmente perspectivadas nos trabalhos que procuram definir 

uma tipologia das situações de aquisição e de contacto de línguas, isolando, para além 

de factores distintivos próprios, um leque de traços comuns com enorme impacto nos 

comportamentos verbais, muito particularmente naquele que agora nos ocupa. 

Uma tipologia das situações de contacto de línguas pode ser delineada, numa 

primeira abordagem, com o auxílio de dois eixos que se entrecruzam, delimitando 

territórios inconstantes ao longo dos quais se movem e se posicionam os diferentes 

encontros comunicativos (cf. De Pietro, 1988b; Klein, 1989: capítulo 1; Porquier, 1984a, 

1994a; Py, 1991): 

o eixo unilingue-bilingue; 

o eixo endolingue-exolingue. 

Os campos variacionais assim delimitados organizam a multiplicidade de dados e 

conhecimentos existentes no domínio da aquisição verbal e permitem compreendê-los 

na sua realidade social e cultural (De Pietro, 1988b; Dabene, 1990a). Em particular, 

ajudam a definir formas protótipas de comunicação, fornecendo argumentos para a 

comparação de contextos. Deste modo, permitem perspectivar, sem simplificação, as 

relações que podem manter entre si estudos situados em diferentes zonas variacionais, 

contribuindo para um diálogo interdisciplinar que, por motivos que já de seguida 

expomos, nos parece particularmente bem-vindo no âmbito deste estudo. 
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Comecemos por abordar a questão que nos ocupa pelo eixo endolingue/exolingue, 

que nos foi útil atrás para compreender o exolinguismo da aula de LE, observando 

como permite colocar em confronto a situação verbal em que nos movemos com outras 

às quais é alheio o traço institucional. 

A noção de comunicação exolingue tem sido objecto, nos últimos anos, de uma 

significativa evolução teórica. Assim, o conceito inicial proposto por Porquier (1979), 

que a restringe a encontros verbais entre locutores nativos (LN) e não-nativos (LNN) da 

língua utilizada l , alargou-se posteriormente pela inclusão de novos contextos, na 

sequência da adopção de critérios identificadores da característica exolingue mais latos, 

tais como as línguas conhecidas pelos falantes, o quadro situacional ou o meio da 

interacção (Porquier, 1984a, 1994a; Py, 1986). 

Na sequência de contributos vindos da etnografia da comunicação, o conceito 

enriquece-se ainda com uma dimensão intercultural, estabelecendo laços entre códigos 

linguísticos e códigos culturais que não passam necessariamente pela noção de LM. 

Deste modo, Porquier (1984a: 19-20) encara a comunicação exolingue como a dimensão 

linguística da comunicação interétnica, aplicando-a a todas as trocas verbais realizadas 

entre indivíduos provenientes de etnoculturas distintas (d. também Colletta, 1991b; Py, 1986). 

Colleta (1991c) propõe, nesta linha, o termo exocomunicação, o qual permite, na sua 

óptica, ultrapassar uma abordagem limitadamente linguística dos fenómenos verbais, 

integrando a ideia de que o acto de comunicação exolingue, mais do que traduzir 

divergências no repertório verbal dos sujeitos que o realizam, denota a sua especificidade 

etnocul tural: 

"La notion d'exocommunication nous a paru mieux apte à définir des échanges 
langagiers dans lesquels l'écart critique entre les interactants, nés et socialisés dans des 
bassins linguistiques et culturels distincts, peut se manifester à tous les niveaux ( ... ) et 
dans toutes les conduites (verbales, vocales ou non-verbales), des échanges dans lesquels 
la dissymétrie entre les interactants se situe au niveau de leur compétence communicative 
toute entiere en même temps qu'au niveau du complexe socio-affectivo-cognitif (donc 
culturel) de leurs conduites" (Col1etta, 1991c: 2)2. 

Está directamente implicado neste conceito de exocomunicação, e na linha do que 

afirmámos no capítulo I, a ideia de que a divergência nos repertórios comunicativos é 

constitutiva do contacto interpessoal, mesmo quando mobiliza uma única língua, materna 

o autor da noção define na altura comunicação exolingue como: "celle qui s'établit entre individus ne 
disposant pas d'une L1 commune" (Porquier, 1979: 50). 

Para uma revisão da noção de exolinguismo, sua evolução e enquadramento teórico, cf.: Colletta 
(1991b); Porquier (1984a); Py (1986; 1991); Py & Alber (1986). Note-se ainda que os autores da escola de 
Bielefeld preferem falar em situações de contacto de línguas e evitam o termo exolingue, rejeitando assim a sua 
conotação inicial (cf. Dausendschõn-Gay, Gülich & Kraft, 1989). 
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para ambos os falantes: "toute communication ( ... ) présuppose la rencontre d'une pluralité 
de lectes ( ... ) liés aux divergences entre les compétences communicationnelles respectives 
des interlocuteurs ( ... ). Ainsi, d'un point de vue purement technique et descriptif, la 
communication unilingue/endolingue ne semble guere exister" (De Pietro, 1988b: 79; 
d., com uma mesma perspectiva, Alber & Py, 1986b; Arditty, 1987b; Arditty & Coste, 
1987; Baggioni & Py, 1986; Blanc, Le Douaron & Véronique, 1987; Bouchard & De 
Nucheze, 1987a, 1987b; Colleta, 1991a, 1991b, 1991c; Fregosi & Vasseur, 1991; Gülich, 
1986b; Porquier, 1994a; Py, 1986; Véronique, 1992). 

Em suma, a noção de exolinguismo refere-se às divergências no repertório 
comunicativo e socio-simbólico dos participantes, encaradas como consubstanciais à 
troca interpessoal. Nesta óptica, a comunicação "endolingue" surge como uma abstracção 
(ver no capítulo 1), ou, nas palavras de Py (1986: 352), como um caso particular de 
exolinguismo que revela um grau mínimo de divergência (d. ainda De Pietro, 1988b; 
Gass & Varonis, 1991; Saville-Troike, 1987, cito in 1989: 150, no pólo oposto, propõe a 
expressão "dilingual discourse" para referir a comunicação entre sujeitos que não 
partilham qualquer língua comum). 

No que diz respeito ao tratamento do nosso objecto particular de estudo, as 
afirmações precedentes permitem encarar os problemas provenientes da qualidade 
exolingue do encontro verbal como endémicos à situação de comunicação, o que legitima 
o recurso a modelos de análise discursiva semelhantes para os apreender, embora a sua 
ocorrência aumente à medida que o encontro se aproxima do pólo exolingue do eixo 
variacional que temos estado a referir. 

Observemos agora a mesma questão pelo ângulo do segundo eixo variacional 
proposto, relativo ao grau de bilinguismo, relacionando-o com o que acabamos de 
expor. 

A noção de exolinguismo permite, como realça Py (1991), estabelecer a ponte 
entre os estudos sobre o bilinguismo por um lado, e os estudos sobre a aquisição das línguas 
por outro, e ainda entre ambos e a DL. Isto porque ajuda a compreender de outro modo o 
sujeito-bilingue e o sujeito-aprendente, assim como a forma como ambos funcionam em 
comunicação, evidenciando modos conversacionais e objectivos comunicativos do mesmo 
tipo. 

Para o autor, o estado de sujeito-bilingue e/ou de sujeito-aprendente é sempre 
um estado transitório e não-estável cuja dinâmica depende de um trabalho 
simultaneamente interactivo e cognitivo e da manifestação de uma disponibilidade para 
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a evolução, em interacções sociais exolingues mais ou menos organizadas. Percebe-se 

então claramente que um mesmo sujeito pode, se assim o quiser, exercer o seu 

bilinguismo ao mesmo tempo que se envolve num processo de aprendizagem que o 

conduz a estádios mais avançados de competência, e que a comunicação exolingue é o 

cenário em que ambos os processos têm lugar. Por este motivo, Hamers & Blanc (1989: 

capítulo 9) acreditam que o conhecimento dos processos de evolução da competência 

bilingue ajuda a perceber a aprendizagem de uma L2 em situação social, o que tem 

implicações evidentes para a DLE. 

Na sequência das ideias expostas, podemos afirmar que os contactos entre os 

estudiosos que, no quadro da aquisição das línguas, privilegiam ora meios institucionais, 

ora meios sociais, são sentidos como pertinentes para a compreensão quer dos processos 

de aprendizagem de uma língua, quer dos modos de construção da comunicação. Na 

mesma linha, Coste escreve: "la marque commune la plus forte dans ces divers 

déplacements qui tendent à réduire la distance initialement établie entre RLA et DLE, 

c'est l'attention portée au caractere dissymétrique des échanges exolingues et à tout ce 

qui peut entrainer de spécifique cette situation de fait" (1991b: 12; d. ainda Coste, 1994; 

Véronique & Vion, 1995a, 1995b). 

A conjugação de ambas as abordagens permite realçar uma série de fenómenos 

específicos cuja emergência se fica a dever à condição simultaneamente exolingue/ 

bilingue da comunicação, ou melhor, às divergências de repertórios linguísticos e 

etnoculturais dos sujeitos. Fenómenos que prefiguram a "didacticidade dos discursos 

exolingues,,3 (Bange, 1991a; Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991; Dausendschõn-Gay, Gülich 

& Kraft, 1989; De Pietro, 1988b; Griggs, 1991; Py, 1986; Vasseur, 1990b), na medida em 

que neles se reconhece a intenção de transformar o encontro comunicativo num encontro 

útil para a apropriação da língua. 

Apoiado na constatação de tais fenómenos, entre os quais ó adaptativo, Bange 

(1991a) fala numa, "interacção de aprendizagem" que se verifica num leque alargado de 

situações sociais de contacto de línguas e que serve de apoio aos processos subjacentes 

à apropriação verbal. Nesta medida, toda a situação de contacto de línguas é também, 

potencialmente, uma situação de ensino/aprendizagem (Dausendschõn-Gay, Gülich & 

Kraft, 1989: 392). 

Vertentes muito actuais de investigação representadas, por exemplo, pela equipa do CEDISCOR 
(Centre de Recherches sur la Didacticité des Discours Ordinaires), sediada na Universidade de Paris III, 
buscam traços de didacticidade nos discursos quotidianos: "la relation didactique n'existe pas seulement 
dans les lieux institutionnels ( ... ), elle peut surgir spontanément ou non dans d'autres situations sociales" 
(Cicurel, 1994a: 18). 
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Por este motivo, para Vasseur (1990b), uma comunicação exolingue de qualidade 

é aquela que é susceptível de apoiar a apropriação verbal, ou seja, que é fértil em 

"sequências de carácter didáctico", isto é, sequências durante as quais as actividades 

dos sujeitos não se explicam exclusivamente pela necessidade de assegurar a 

intercompreensão, mas antes pela vontade de ensinar e aprender (Dausendschõn-Gay 

& Kraft, 1991: 47). Por outras palavras, reconhecem-se "comportamentos pedagógicos" 

nos sujeitos (Py, 1986), e, em particular, a vontade do LNN em assumir na troca uma 

identidade de "candidato a aprendente" (Vasseur, 1990a, 1993). 

o reconhecimento da dimensão pedagógica da comunicação exolingue, outro traço 

que a aproxima da institucional, sugeriu a Py (1991) um terceiro eixo variacional útil 

para uma tipologia das situações de contacto de línguas e que nos ajuda a desenvolver 

a nossa argumentação: o eixo da "tensão aquisicional", que representa a orientação 

mais ou menos pedagógica presente nos diferentes projectos comunicativo-verbais dos 

interlocutores. 

As situações de tensão aquisicional máxima são aquelas em que os sujeitos 

subscrevem um "contrato didáctico" (termo que, quando aplicado a estas situações, tem 

a sua origem em De Pietro, Matthey & Py, 1988) no quadro de um contrato de cooperação 

conversacional mais lato (De Pietro, Matthey & Py, 1988; Kraft & Dausendschõn-Gay, 

1993; Py, 1990, 1991). Trata-se, mais concretamente, de um acordo tácito entre os 

interlocutores, proveniente de um reconhecimento mútuo da especificidade do tipo de 

comunicação em que se encontram e da intenção de a aproveitarem conversacionalmente 

para a transmissão/aquisição de novos saberes verbais (d. Apfelbaum, 1991a, 1991b; 

Bange, 1991a; Griggs, 1991; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1993, 1994; Lüdi, 1991; Matthey, 

1990; Py, 1990, 1991; Vasseur, 1990a): ''Dans le domaine de la conversation exolingue et 

de I' acquisition en milieu naturel nous avons décrit le 'contrat didactique' ( ... ) comme 

une connivence spécifique entre deux partenaires qui se développe au fur et à mesure 

de leur relation sociale et qui se manifeste dans des activités coordonnées 'd' apprenant' 

et 'd'enseignantlll (Kraft & Dausendschõn-Gay, 1993: 106). Contrato que, em particular, 

denota um acordo no domíno das modalidades interaccionais, envolvendo a 

reinterpretação contextualizada de algumas das suas regras, como por exemplo daquelas 

que regulam a relação social. Manifesta-se localmente e dá-se a observar em sequências 

próprias, designadas como "sequências didácticas", nas quais as actividades 

comunicativas são complementadas por actividades aquisicionais ou pedagógicas (Kraft 

& Dausendschõn-Gay, 1994). 
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o percurso da noção de exolinguismo de que acabamos de dar conta aproximou

a, como já dissemos, do universo pedagógico da aula de LE (note-se, em particular, os 

termos utilizados para a especificar). Assim, se, por um lado, se reconhece às situações 

pedagógicas uma natureza exolingue, por outro e paralelamente, identificam-se na 

comunicação não-instrucional traços pedagógicos que evidenciam a didacticidade dos 

discursos naturais. 

Ressalve-se, não obstante, que este estreitar de relações, que assenta na observação 

de fenómenos conversacionais comuns, não implica uma diluição das especificidades 

de cada uma das situações ou o seu esvaziamento em termos·da necessária indexação 

das constantes analisadas aos contextos de emergência. Com efeito, se ambas beneficiam 

de abordagens semelhantes que se enriquecem mutuamente, não podemos esquecer 

que são realidades sociológicas que não se confundem e que, por isso mesmo, motivam 

actividades discursivas específicas (cf., para uma diferenciação dos dois contextos, 

Andersen, 1991; Bange, 1992a; Trevise & Demaiziere, 1991; Véronique, 1992; Porquier, 

1995). Mais concretamente, a situação institucional confronta os sujeitos com 

interrogações particulares de índole didáctica, nomeadamente quanto à necessidade de 

identificação de variáveis pedagógicas que facilitem o ensino/aprendizagem ou quanto 

à gestão de um programa dentro de determinadas condições físicas, humanas e 

contextuais. Note-se ainda que as finalidades dos estudos que preferencialmente se 

debruçam sobre um ou outro contexto diferem significativamente entre si (para ilustrar, 

cf. estudos incluídos em: Pochard, 1994; Véronique & Vion, 1995a, 1995b). 

Um outro argumento para defender a utilidade em estabelecer pontes entre 

situações que, numa primeira análise, parecem dificilmente comparáveis, chega-nos de 

autores recentes que trabalham no campo da aquisição das línguas e que procuram 

aproximar duas noções que vulgarmente, após Krashen (1981), aparecem afastadas, já 

que se referem a processos distintos que ocorrem em contextos também diferenciados: a 

aquisição (em meio natural, mobilizando essencialmente processos implícitos e não 

controlados) e a aprendizagem (em meio guiado, apelando sobretudo para processos 

conscientes e explícitos, essencialmente cognitivos). Propondo o hiperónimoapropriação 

(cf. Bange, 1992, 1995; Porquier, 1994; Véronique, 1992), tais autores acreditam numa 

homologia das formas de construir as competências verbais em ambas as situações: 

"Nous ne reprenons pas cette distinction, car iI n'est pas prouvé qu'il s'agisse 

effectivement de deux processus différents, et iI est ennuyeux de ne pas disposer d'un 

terme plus général" (Klein, 1989: 34; note-se que este autor opta pela utilização exclusiva 

do termo aquisição, referindo-se à aprendizagem como uma variante estilística; cf. ainda, 
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na mesma ordem de ideias, Gaonac'h, 1986; Narcy, 1990, capítulo B; Vasseur, 1993). 

Numa linha de trabalho análoga, Narcy escreve: 

"Dans le présent ouvrage, le terme [acquisition] se référera aux diverses opérations 
mentales qui permettent à un individu d'améliorer sa performance dans une langue 
étrangere en situation de communication authentique, que ces opérations mentales soient 
le résultat d'un apprentissage organisé ou structuré, ou celui d'un processus non conscient 
qui se déroule lors d'une exposition à la langue étrangere" (1990: 55). 

O texto publicado por M.-T. Vasseur na revista AILE (1993) é uma excelente 

ocasião para repensar estas noções. Segundo a autora, que diferencia aquisição e 

aprendizagem, ambos os processos ocorrem, ou podem ocorrer, nos dois contextos em 

foco, ambos são dinâmicos e estruturadores da nova competência comunicativa. 

Pugnando pelo retorno, reabilitação e alargamento a situações não-institucionais do 

conceito de aprendizagem, a autora define-o como: "l'engagement du locuteur dans l'acte 

d'apprendre, c'est-à-dire de gérer, à divers niveaux, son acquisition dans les interactions" 

(1993: 29). Entende assim o aprendente como o sujeito que controla progressiva e 

simultaneamente os formatos globais para interagir e os formatos locais para 

compreender e se fazer compreender, utilizando ambos para aprender, evidenciando o 

papel da "consciência de aprendente", logo, das operações de aprendizagem, na gestão 

de um percurso individual e autónomo de aquisição (d. ainda Bange, 1992a). Deste 

modo, se a aprendizagem tem a ver com um controlo mais consciente de um processo 

em curso, esse controlo pode (deve) estar presente em diversas situações e é sempre, de 

qualquer forma, positivo. 

A redefinição num mesmo quadro teórico dos conceitos de aquisição e de 

aprendizagem implica uma nova epistemologia de aprendente. Concretizando, o aprendente 

não é só o sujeito cativo de um sistema escolar que mobiliza fundamentalmente operações 

mentais cognitivas e controladas4, mas todo o aloglota que manifesta em interacção a 

sua intenção de aprender (d. atrás; Py, 1991; Trevise & Demaiziere, 1991; Vasseur, 1993). 

Por outras palavras, o "aprendente de LE" é todo o sujeito caracterizado por algum 

grau de bilinguismo que mostra discursivamente disponibilidade para desenvolver a 

sua competência verbal, assumindo um processo próprio de aprendizagem e aceitando 

subscrever com o interlocutor um contrato pedagógico no quadro de uma inter-relação 

específica: "l'apprenant est celui qui utilise, en opportuniste organisé, les interactions 

qu'il entretient avec les natifs au profit de l'élaboration de sa nouvelle compétence 

(Vasseur, 1993: 54-55). 

Note-se a este propósito o que escreve Py: "la tradition cognitiviste a longtemps considéré l'apprenant 
comme un sujet épistémique dont l'identité se réduirait à celle d'un acteur cognitif" (1991: 147). 
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É hoje mais ou menos consensual, na linha do que temos vindo a expor, que os 

contextos guiados (de ensino/aprendizagem formal) podem dar origem a formas de 

apropriação semelhantes às ocorrentes em contextos não guiados (Bange, 1992a; Blanc, 

Le Douaron & Véronique, 1987; De Pietro, Matthey & Py, 1987; Gaonac'h, 1987; Klein, 

1989: 29-36; Matthey, 1990; Narcy, 1990; Py, 1990; Trevise & Demaiziere, 1991; Vasseur, 

1991; 1993; Véronique, 1992, etc). Nesta perspectiva, acredita-se que a aquisição das 

línguas, sejam elas maternas ou estrangeiras, ocorre segundo alguns procedimentos 

gerais idênticos, quer no que toca aos processos específicos envolvidos, quer no que diz 

respeito às interacções sociais que a sustentam (porque apresentam características comuns 

que fazem delas interacções de tutela ou de suporte). Nas palavras de Klein: ''iI n'existe 

aucune séparation nette entre l'acquisition de la langue maternelle et l'acquisition d'une 

seconde langue" (1989: 28). Hamers & Blanc (1989: capítulo 9), apoiando-se em estudos 

sobre o bilinguismo, afirmam que ambas as situações se diferenciam exclusivamente 

porque a aquisição de uma segunda língua conta normalmente com uma bagagem 

cognitiva e linguística suplementar. Nestas condições, acredita-se no interesse teórico e 

metodológico de discutir conjuntamente algumas dimensões deste objecto de 

aprendizagem específico (Klein, 1989: 14 e seguintes). 

Um aspecto fundamental que resulta das convergências anteriores, nomeadamente 

da aproximação entre os estudos sobre a comunicação dita exolingue e a comunicação 

dita pedagógica, e que nos importa particularmente neste estudo, é a introdução da 

dimensão interaccional no centro da problemática da aquisição das línguas (d., no mesmo 

sentido, Véronique & Vion, 1995a, 1995b, na apresentação que fazem à obra). Com 

efeito, as intersecções possíveis entre os três eixos variacionais acima considerados 

delimitam claramente o papel da interacção na constituição dos territórios relacionais. 

Centrando a questão na problemática que nos ocupa, observamos que ambas as 

situações em foco, pela sua fragilidade comunicativa e ainda pela qualidade cooperativa 

que as estrutura, Se constituem em torno de uma clara utilização didáctica do diálogo, 

ou, nas palavras de Apfelbaum (1991b), de um "luxo didáctico", apresentando 

formalmente todas as características comunicativas que definem, na sequência de Bruner 

e do seu conceito de LASS (Language Acquisition Support System) (1983a), as interacções 

de tutela (étayage), sejam elas em LM ou em LE: ''La plupart du temps elle [l'intervention 

du tuteur] comprend une sorte de processus d'étayage qui rend l'enfant ou le novice 

capable de résoudre un probleme, de mener à bien une tâche ou d' atteindre un but qui 

auraient été, sans cette assistance, au-delà de ses possibilités" (Bruner, 1983b: 263). 
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Bruner define a interacção de tutela como aquela que ocorre quando um adulto ou 

um especialista, manifestando uma intenção pedagógica, ajuda um outro que é menos 

adulto ou menos especialista na realização de uma determinada tarefa que não consegue 

levar a bom termo sozinho (1993b: 261). Precisa ainda, no quadro da noção de LASS e 

de zona de desenvolvimento próximo de Vygotski (1985), as funções desta forma específica 

de comunicação no desenvolvimento do processo de apropriação verbal (1983b: capítulo 

10). Nesta ordem de ideias, considera que a explicação de tal processo exige a sua 

integração num quadro interaccional de natureza social: "iI est impossible de prendre 

en compte la façon dont l' enfant apprend ces systemes sémiotiques sans spécifier les 

formes d'interaction qui permettent des recontres avec eux" (1993b: 281). Note-se que 

Bruner destaca o papel do sujeito que aprende nos formatos interaccionais concretos, 

entendendo como colectiva a acção social que analisa: '1e schéma réel de l'instruction 

efficace est donc à la fois dépendant de la tâche et dépendant de l' éleve, les exigeances de 

la tutelle étant engendrées par l'interaction" (1993b: 277). 

Vários autores consolidam em estudos empíricos esta teoria de aprendizagem 

social da língua, evidenciando a forma como os sujeitos fazem da conversação um 

"instrumento didáctico" (d., por exemplo, Apelbaum, 1991a, 1991b; Alber & Py, 1986; 

Araújo e Sá, 1993, 1994; Bange, 1991a; Bouchard & De Nucheze, 1987a, 1987b; 

Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991; De Pietro, 1988b; Fregosi & Vasseur, 1991; Griggs, 

1991; Krãmer, 1991; Lambert, 1991; Matthey, 1990, 1991; Müller, 1991; Porquier, 1991; 

Trevise & Demaiziere, 1991). Mais concretamente, as situações interaccionais enquadradas 

pelos três eixos referidos, institucionais ou informais, dão azo a um trabalho interactivo 

suplementar, centrado na intercompreensão e na realização de projectos comunicativos 

individuais, trabalho esse que é potencialmente acompanhado de um outro, de tipo 

cognitivo, mais controlado e centrado sobre o código ou sobre as dificuldades em o 

utilizar. Py conclui, depois de uma análise conversacional, que o trabalho comunicativo 

é inseparável do cognitivo (1990: 81), e que esta complementaridade reverte, em certas 

condições, a favor da aquisição. 

A noção de sequência potencialmente aquisicional (SPA), da autoria de De Pietro, 

Matthey & Py (1988), recorrente em certa literatura didáctica e aquisicional de expressão 

francesa e extremamente pertinente, do nosso ponto de vista, para explicar os fenómenos 

de aquisição de uma língua em interacção social, permite compreender com mais clareza 

o nosso raciocínio. Através dela se dá conta de que, mesmo quando não há uma tutela 

explícita, existem momentos em que os sujeitos procuram claramente intervir sobre o 

processo de apropriação em curso e influenciá-lo (d. conceito deguidage em Klein, 1989: 

31), focalizando-se sobre problemas particulares do código e abandonando as intenções 
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comunicativas iniciais, momentos esses que podem ter um forte impacto no sucesso do 

encontro verbal. Estas sequências "didácticas", extremamente frequentes em aula de LE 

(ver capítulo 2), exemplificam episódios de grande "tensão aquisicional" (ver acima, 

com Py, 1991). Note-se que a noção de SPA é tributária, como dizem claramente os seus 

autores, da de zona de desenvolvimento próximo de Vygotski (1985), noção esta última 

que, na medida em que relaciona o nível de funcionamento interpessoal (presente na 

interacção social) com o intrapessoal (que traduz o desenvolvimento do processo de 

apropriação), é um quadro extremamente pertinente para estreitar ainda mais os laços 

já encontrados entre aquisição e aprendizagem, interacção e cognição (d. Bruner, 1983a, 

1983b; Matthey, 1990). 

Na aula de LE é pois hoje possível encontrar fenómenos linguístico-discursivos e 

processuais comuns a outras situações caracterizadas pelo exolinguismo e/ou pela 

qualidade aquisicional, quer estas mobilizem uma LM, uma L2 ou uma LE. 

Entre eles, destacamos todos os procedimentos que reenviam para um trabalho 

conversacional conjunto regulador da condição exolingue, o mesmo que confere ao 

discurso uma orientação didáctica. Integrando parte significativa da especificidade do 

"discurso de tutela", tais procedimentos têm despertado o interesse dos investigadores 

desde os primeiros trabalhos sobre os contextos verbais em situação de aquisição 

desenvolvidos por referência quer à LM (d. Snow & Ferguson, 1979; Gallaway & 

Richards, 1994; Wells, 1981), quer à L2 (d. estudos pioneiros como os incluídos na 

colectânea editada por Larsen-Freeman, 1980, ou ainda Ferguson, 1975; Gaies, 1977; 

Meisel, 1977, 1980; ver uma resenha em Long, 1981a, 1981b, 1983a, 1983b). Procura-se, 

em particular, compreender como os co-actores de situações caracterizadas por um 

grau e uma amplitude variáveis de exolinguismo gerem um projecto comunicativo 

caracterizado por uma fragilidade interna, fazendo dele um projecto pedagógico. 

Os resultados de estudos recentes que se posicionam no quadro desta preocupaçã05 

mostram que a interacção se estrutura em torno da gestão da assimetria comunicativa e 

5 Três projectos europeus reuniram investigadores de vários países em tomo desta problemática, 
tendo-se constituído três corpus verbais diferenciados: o de Bielefeld, no quadro do projecto "Formas de 
interacção comunicativa em situações de contacto entre interlocutores franceses e alemães", formado por conversações 
entre estudantes alemães de FLE e francófonos nativos, em situação social (para uma apresentação, ver 
Dausendschõn-Gay, Gülich & Kraft, 1989; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994: 128, nota 1, fazem uma resenha 
de todos os estudos publicados); o corpus ESF (European Science Foundation), constituído pela transcrição 
de interacções entre emigrantes e LN (para uma apresentação no tempo, ver Vasseur, 1987b); o corpus de 
Bâle-Neuchâtel, tomado em contexto escolar multilingue (cf. trabalhos de De Pietro, 1988a, 1990; Lüdi, 
1991; Matthey, 1990, 1991; Py, 1991, 1992, 1993b, 1995). Para uma apresentação global destes projectos, ver 
Vasseur (1990a). 
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das divergências códicas, isto é, que o sujeito se comporta verbalmente a partir da 

consciência do grau de exolinguismo que a caracteriza, manifestando uma atenção 

vigilante a todos as suas manifestações discursivas e esforçando-se conversacionalmente 

por as ultrapassar, ou seja, por fazer do encontro interpessoal um acontecimento positivo 

(d., por exemplo, Alber & Py, 1986b; Coste, 1991b; Fregosi & Vasseur, 1991; Müller, 

1991; Py & Alber, 1986). Infere-se desta caracterização, em termos globais, que a 

exocomunicação impõe como critério de êxito um elevado índice de cooperação 

interaccional e que essa cooperação assenta na consciência e aceitação das dificuldades 

acrescidas provenientes da redução da competência comunicativa de um dos sujeitos, 

ou das divergências etnoculturais entre ambos: "[la communication exolingue] fonctionne 

à partir d'un príncipe de coopératíon ínteractíonnelle qui assure une continuité des échanges 

sur la base d'une reconnaissance d'un nombre minimal d'indices" (Giacomi & Hérédia, 

1986: 11). 

o trabalho cooperativo a que nos referimos, que tematiza em particular os 

problemas do locutor-aprendente na língua da comunicação, deixa marcas frequentes 

na materialidade da trama comunicacional, do tipo daquelas que atrás qualificámos de 

"didácticas". Tais marcas, que evidenciam uma "língua em construção", revelam-se por 

exemplo: 
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na orientação metalinguística do elevado número de trocas que instituem a 

língua como objecto discursivo, mostrando que o trabalho conversacional 

sobre o código tem uma certa autonomia relativamente à formulação da 

mensagem (Babo, 1988; Bouchard & De Nuchêze, 1987a; Lüdi, 1991; Trevise, 

1992, etc); 

na relação de grande flexibilidade e mesmo condescendência com a norma 

(Baggioni & Py, 1987); 

nos múltiplos procedimentos colaborativos para assegurar a intercompreensão, 

tais como a reformulação (Vasseur, 1990b; Vion, 1986), a reparação 

(Dausendschõn-Gay, 1988), a retoma (Vasseur, 1987b; Vion & Mittner, 1986), 

a auto e heterocorrecção, o completamento interactivo de enunciados (Gü1ich, 

1986a), a explicação (De Gaulmyn, 1991a; Gü1ich, 1990; Kraft & Dausendschõn

Gay, 1994), a exibição do formato da interacção, comentários metadiscursivos 

(Gülich, 1986b; Kotschi, 1986), ou pedidos de ajuda (Vasseur, 1990b, 1991); 

nos episódios de gestão de mal-entendidos de origem discursiva ou cultural 

(Colletta, 1990); 

nos procedimentos de facilitação da produção verbal, como o putsch 
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enunciativo ou a construção discursiva dos conhecimentos (Lüdi, 1991; Gülich, 

1993); 

nas sequências analíticas (Kraft & Dausendschõn-Gay, 1993); 

no trabalho permanente de figuração (Apfelbaum, 1991b; Dausendschõn-Gay 

& Kraft, 1991). 

Neste quadro, importa realçar a adaptação verbal como eixo em torno do qual se 

organizam os fenómenos conversacionais que acabamos de referir (De Pietro, 1988b: 

71), logo, como condição de possibilidade da comunicação ~xolingue: "en situation 

exolingue les partenaires réussissent à communiquer dans la mesure ou ils parviennent 

à compenser les déficits linguistiques du non-natif par un surcroit de travail sur la 

langue" (Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994: 129). Tal pressuposição permite ainda, pelas 

finalidades da situação em causa, entendê-la como um dos factos que fazem desta 

comunicação uma oportunidade para a aquisição das línguas (d. De Pietro, Matthey & 

Py, 1998; Noyau & Porquier, 1984; Vasseur, 1993). Por estas razões, a qualidade adaptativa 

dos discursos exolingues institui-se em objecto de observação privilegiado dos processos 

de construção, em situação social, das competências verbais (Boutet, 1991; Bruner, 1983a, 

1983b; Colletta, 1991b; Giacomi & Hérédia, 1986; Noyau & Porquier, 1984: 3; Porquier, 

1984a; Vasseur, 1987b). 

Retomando a linha principal da nossa argumentação, conclui-se do que precede 

que é o próprio objecto de estudo deste trabalho que exige uma leitura atenta dos 

autores que privilegiadamente se debruçam sobre as trocas exolingues. 

Em suma, o nosso interesse pelas vulgarmente denominadas situações de comunicação 

exolingue radica em grande parte na consciência que temos de que o traço exolingue é 

constitutivo da situação que nos ocupa e de que, quando acompanhado por atitudes 

colaborativas de índole pedagógica, como acontece em aula de LE, está na origem das 

actividades adaptativas. Acreditamos assim que é a vontade e capacidade de gerir, em 

proveito de um projecto pedagógico próprio, o grau variável de distanciamento face à 

língua e à comunicação protagonizado pelos sujeitos verbais, que motiva o trabalho 

discursivo que nos ocupa. 

Assim, e evocando uma metáfora muito utilizada neste campo da autoria de Trevise 

em colaboração com Hérédia (1984), os contextos exolingues funcionam como lupas 

sobre os fenómenos que nos ocupam, não só pela frequência com que neles ocorrem, 

mas sobretudo pela sua diversidade, extensão, natureza e significado para os sujeitos 
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da comunicação: "l'étude d'interactions dont le caractere exolingue est manifeste permet 

de 'grossir' et d'éclairer des aspects constitutifs de toute conversation" (De Pietro, 1988a: 

252). 

Note-se que o interesse da DLE pelas situações de contacto de línguas pode ainda 

ser analisado de um outro ponto de vista, quanto às necessidades futuras dos aprendentes 

de LE. Se o bilinguismo total não é obviamente um objectivo razoável da escola, importa 

formar o aluno para situações de comunicação em LE que serão s~mpre situações 

exolingues e, sobretudo, para ser capaz de tirar partido delas, ou seja, para continuar a 

aprender, (exo)comunicando (d. Arditty & Coste, 1987: 18-19; Porquier, 1984a). A este 

propósito, Colletta (1994) afirma que o aprendente de LE deve ser concebido como um 

"locuteur en devir" ou um "interactant en devenir". Teremos oportunidade no final 

deste estudo de retomar esta questão. 

Concluindo, as noções de exolinguismo e de exocomunicação, porque mobilizam 

três entidades pertinentes para uma reflexão sobre a interacção em situação de aquisição, 

língua, sujeitos e contexto socio-cultural, reenviam para a problemática que nos ocupa 

neste estudo, em particular quando colocam no centro de toda a sua discussão teórica e 

metodológica a mobilização conjunta de procedimentos interactivos fortemente marcados 

pela qualidade colaborativa, encarando-os como estruturadores do discurso e 

responsáveis pela sua configuração própria, assim valorizando o trabalho conversacional 

e vendo nele um suporte fundamental da aprendizagem. 

2. Uma abordagem centrada no input 

Como escrevemos atrás, o nosso objecto de análise, enquadrado por uma 

abordagem etnográfica da aula, tem uma natureza dialógica e constrói-se pela interacção. 

Esta opção de delimitação, que implica a sua leitura construtivista, resulta de 

determinados posicionamentos teóricos e metodológicos que definimos ao longo das 

páginas precedentes e que não coincidem com aqueles que foram adoptados pelos 

primeiros estudos que se debruçaram sobre os discursos de tutela. Tendo em conta o 

seu impacto na evolução do conceito actual de adaptação, importa abordá-los neste 

momento com a brevidade possível. 
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Nos anos 70, sob a influência de trabalhos em sociolinguística como os de Ferguson 

(1975, 1979), constitui-se uma corrente de investigação extremamente produtiva em 

aquisição das línguas (LM, L2 ou LE), debruçando-se sobre múltiplos contextos e 

condições de aquisição e recorrendo a desenhos metodológicos dos mais variados, mas 

aproximando-se entre si pela preocupação em compreender a linguagem facultada pelo 

meio ao sujeito aprendente, concebida como um sociolecto específico a partir do qual a 

competência verbal é suposta construir-se (d. resenhas em Chaudron, 1988; Ellis, 1986, 

1990; Hamers & Blanc, 1989: capítulo 9; Long, 1981b, 1983b, 1983c; Long & Sato, 1984). 

Procura-se, em termos muito globais e numa primeira aproximação, definir as 

características próprias dos contextos verbais apropriados à aquisição/aprendizagem (d. Ellis, 

1986; Frey, 1988; Güthrie, 1987). 

Estes trabalhos, apesar de traduzirem, como dissemos, diferentes perspectivas 

teóricas e metodológicas, são geralmente referidos como "input research" (Pica, 1991b). 

A noção de input (ou dados de entrada) é neles central e a evolução que sofreu desde a 

sua constituição sob o impulso de Corder em 1967 (1967-1980a) orienta-nos no percurso 

teórico que nos conduz à concepção interaccionista de adaptação verbal (d. Pica, 1991b, 

numa elucidativa análise). 

2.1. O input e a ênfase no aprendente 

Para Corder, o input não é constituído por todos os dados fornecidos ao 

aprendente, mas tão só por aqueles que podem entrar no seu sistema verbal ou na sua 

interlíngua, de acordo com uma selecção própria correspondente às operações de intake 

(ou de apropriação): "Pour qu'il y ait entrée, il ne suffit pas forcément de présenter en 

classe une certaine forme linguistique à un apprenant: en effet, l'entrée est en réalité 'ce 

qui entre', et non ce que le programme croit, et tout porte à croire que c'est l'apprenant 

qui contrôle cette entrée, ou plus précisément cette 'saisie''' (Corder, 1980a: 12). Esta 

definição de input, de índole cognitivista, está muito ligada às primeiras incursões no 

conceito de interlíngua (d. comentário em Grandcolas, 1986; para uma resenha, ver 

Long & Sato, 1984). 

2.2. O input e a ênfase no meio verbal 

o conceito anterior, pelas dificuldades que coloca em diferenciar "what goes in" 

(ou o input) de "what is available for going in" (ou o intake) (d. Pica, 1991b), aparece 

redefinido por investigadores em aquisição das línguas que adoptam um ângulo de 
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observação empirista, como: ""what might get into the learner" (Pica, 1991b: 187). 

Constituem o input, nesta outra óptica, todos os dados verbais provenientes do discurso 

do locutor mais experiente ou de outros materiais de linguagem com os quais o 

aprendente é confrontado: "input is used to refer to the language that is addressed to 

the L2learner either by a native speaker or by another FL learner" (Ellis, 1986: 127). 

Excluem-se teorica e metodologicamente desta definição as contribuições específicas 

do aprendente para o produto final que constitui o input, ou seja, adopta-se uma 

perspectiva de estudo monologaI, embora a relação a explicitar seja sempre aquela que 

se gera entre os dados de entrada e a competência verbal de quem os apropria. 

Estas investigações assumem frequentemente uma finalidade prática, procurando 

obter efeitos imediatos na programação dos dados verbais a fornecer aos aprendentes, 

na simplificação verbal dos materiais a introduzir ou nas condutas verbais do tutor 

(Güthrie, 1987: 173). Mais concretamente e em termos da formação de professores de 

LE, visam definir as bases empíricas para desenvolver uma habilidade considerada 

fundamental, a capacidade de produzir uma linguagem apropriada, acreditando que tudo 

aquilo que o professor diz e a forma como o faz influenciam decisivamente, num sentido 

positivo ou negativo, não só o que vai ser aprendido, mas, sobretudo, os percursos da 

aprendizagem (cf. Frey, 1988: 681; McLaughlin, 1979). 

Nesta ordem de ideias, alguns estudos colocam a hipótese de que a rentabilidade 

do input varia com o grau de expertise do locutor mais competente e em particular com a 

sua capacidade em identificar as necessidades verbais do aluno (BenzI, 1979). Chaudron 

(1986a) sugere ainda que o grau de consciência do professor relativamente ao papel 

desta expertise pode exercer um efeito positivo na sua capacidade de controlar o input, 

isto é, de fornecer dados inteligíveis. 

As supostas relações entre o input e a aquisição definem-se em função de teorias 

explicativas da aquisição/~prendizagem das línguas que foram evoluindo nos últimos 

anos (Pica, 1991b). 

Assim, por exemplo, podemos pôr em paralelo a noção muito centrada no 

aprendente, evocada em 2.1., com os princípios inatistas de Chomsky. O conceito de 

LAD (Language Acquisition Device), um sistema interno, universal, biologicamente 

programado e responsável pela aquisição das línguas, porque pressupõe que o 

aprendente está dotado de uma faculdade cognitiva específica que determina o seu 

desenvolvimento verbal, relega para um plano muito secundário o contexto linguístico 

em que o processo aquisicional se desenrola, opondo-se a uma interpretação behaviorista 
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da aquisição que tende a reduzi-lo às estimulações do meio circundante. Neste quadro, 

os dados verbais têm como função primordial despoletar um processo interno no qual 

não intervêm activamente, ou seja, acredita-se que basta uma exposição suficiente à língua 

para que tal processo se desencadeie (d. Gaonac'h, 1987, ou Gleason & Weintraub, 

1978, para uma revisão da teoria). Assim, para os inatistas importa sobretudo confrontar 

o aprendente com uma língua correcta e esperar que o processo aquisicional ocorra. 

Confronte-se a propósito a noção pejorativa de input degenerado para referir a tendência 

de produção de um registo próprio destinado aos aprendentes, registo ao qual Chomsky 

contrapõe um "échantillon correct et adéquat de ce langage". (1975, cito in Gaonac'h, 

1986: 148)6. 

Estes princípios estão na origem da hipótese da identidade (ou da universalidade) 

dos processos de aquisição em LM e em LE e das estratégias cognitivas que envolvem, 

hipótese que radica na observação das semelhanças da ordem de desenvolvimento e 

dos erros cometidos, estes últimos sugerindo um alargamento e complexificação 

progressivos das regras linguísticas adquiridas (d. as teorias generativas 

transformacionistas, a vertente linguística desta teoria, que postulam que o 

desenvolvimento do domínio da língua coincide com a capacidade para proceder a 

cada vez mais derivações, sendo os erros o resultado da busca de estabilidade e 

regularidade que caracteriza as fases intermédias da aquisição). 

Os estudos sobre a ordem canónica e universal de aquisição de certo traços 

linguísticos, como os morfemas (d. Dulay & Burt, 1974; Bailey, Madden & Krashen, 

1974), desenvolvem empiricamente esta teoria, assim como alguns outros posteriores 

sobre o desenvolvimento das interlínguas, entre os quais destacamos os que se debruçam 

sobre a análise do erro, procurando definir estádios intermédios de apropriação cuja 

evolução, pré-regulada e previsível, corresponde a processos ainda não concluídos de 

derivação generativa das regras do sistema verbal (d. trabalhos de Corder; ver ainda, 

para uma apresentação crítica desta corrente investigativa, Gaonac'h, 1986: capítulo 5; 

McLaughlin, 1979).. 

Note-se rapidamente que as teorias inatistas tendem a desvalorizar a acção 

Note-se aliás que o argumento da má qualidade generalizada dos dados verbais apresentados à 
criança (dados que podemos relacionar com os inputs simplificados de que daremos seguidamente conta) 
foi utilizado para justificar praticamente a faculdade inata para a aquisição verbal, isto é, os aprendentes 
adquirem um sistema de regras complexo apesar de estarem expostos a um contexto verbal inadequado: 
"A consideration of the character of the grammar that is acquired, the degenerate quality and narrowly 
limited extent of the available data ( ... ) leave little hope that much of the structure of language can be 
learned by an organism initially uninformed as to its general character" (Chomsky, 1965: 58, cito in Gleason 
& Weintraub, 1978: 175; cf. ainda Gaonac'h, 1986: 145). 
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pedagógica do professor, na medida em que recusam toda a possibilidade de intervenção 

num processo estritamente programado em termos mentais: '1f development is 

predetermined by the structure of innate networks, there is nothing left for us to explain, 

no role for experience as teacher, no role for student as learner" (Hatch, Flashner & 

Hunt, 1986: 19-20; na mesma linha se pronuncia Gaonac'h, 1986: capítulo 5; ver ainda 

nota 6). 

Hipóteses posteriores sobre a aquisição, na sequência da evolução da psicologia 

do desenvolvimento, da psicologia cognitiva, da psicolinguística e da própria linguística 

teórica, puseram em causa os princípios que sustentam as hipóteses enunciadas, 

particularmente no que toca ao papel dos contextos verbais e às suas qualidades optimais 

na interiorização dos dados linguísticos. A noção de input que põem em palco e que 

neste momento se discute coloca a ênfase no meio verbal que circunda o aprendente e 

adopta uma perspectiva de análise do tipo processo/produto. 

A nova abordagem a que nos referimos assume, de acordo com uma valorização 

crescente dos contextos de desenvolvimento do aprendente, que o meio verbal em que 

decorre a aquisição é um factor importante para a constituição da competência verbal, 

nomeadamente no que diz respeito à ordem e velocidade de aquisição: "input factors 

predict a universal order in the acquisition of morphemes" (McLaughlin, 1979: 7-8; d. 

Hatch, 1978b, ou Pica, 1991b, para uma revisão desta perspectiva que encontra em 

Larsen-Freeman um dos seus principais teorizadores; d. ainda Gleason & Weintraub, 

1978, que apresentam uma perspectiva histórica das sucessivas explicações para a relação 

entre o contexto linguístico e a aquisição da LM). 

Inicia-se assim um novo tipo de trabalhos sobre o input, de forte orientação 

empírica, que coloca a ênfase no meio verbal e cujo objectivo é a descrição da linguagem 

dirigida ao aprendente. 

A hipótese do comprehensible input de Krashen (1981, 1982) desempenhou, no caso 

dos estudos que nos ocup'am e no que toca à LE ou à L2, um papel primordial. Esta 

hipótese, apesar de não se divorciar completamente das teses cognitivistas de Chomsky, 

é transversal a múltiplas referências didácticas da década de 80 e nela se basearam 

muitos dos estudos que procuram dar um estatuto preciso ao meio linguístico na 

explicação do desenvolvimento verbal. 

Consiste ela basicamente na ideia de que nem todo o input funciona enquanto tal, 

e que o input optimal do ponto de vista da aquisição é aquele que é inteligível para o 

aprendente, situando-se ao alcance do seu patamar individual de recepção (comprehensible 

194 



Da intencionalidade pedagógica às actividades de adaptação verbal 

input), embora a um nível ligeiramente superior. Ambas estas condições, desde que 

conjugadas com a presença de filtros afectivos favoráveis, dotam tal input de qualidades 

positivas para a aquisição/aprendizagem: "a necessary (but not sufficient) condition to 

move from stage i to stage i + 1 is that the acquirer understand input that contains i + 1, 

where 'understand' means that the acquirer is focused on the meaning and not on the 

form of the message" (Krashen, 1982: 21; d. Ellis, 1981; Gaonac'h, 1986; Gass & Madden, 

1985: introdução; Grandcolas, 1986; Long, 1985; Nunan, 1989; Pica, 1991b; White, 1987, 

para uma revisão crítica desta teoria). Por outras palavras, o processo de aquisição 

verbal seria desencadeado pelo aluno afectivamente receptivo, a partir do seu contacto 

com um input que o desafia mas que consegue tratar. 

a input útil para a aprendizagem possui então características várias que o 

diferenciam de todos os outros produzidos em situações quotidianas, características 

essas reveladoras de ajustamentos códicos que asseguram o seu grau de inteligibilidade 

(Long, 1983b). Trata-se, em suma, de um "input gradativo" (Ellis, 1981: 72; Grandcolas, 

1986), que varia de acordo com a evolução das competências do interlocutor aprendente, 

com virtudes aquisicionais, invariavelmente presente no discurso dos falantes quando 

se dirigem a interlocutores que não dominam bem, ou que dominam de uma forma 

significativamente mais reduzida, a língua da comunicação. 

A descrição dos traços peculiares deste input tornou-se um dos meios de analisar 

a apropriação das línguas, envolvendo numerosos autores em estudos isolados ou 

comparativos que se iniciaram a meados da década de 70 e que se estenderam durante 

parte da década de 80, tendo conduzido a um corpo de conhecimentos mais ou menos 

coerente e hoje bem sintetizado (d. Wagner-Gough & Hatch, 1975, um dos primeiros 

trabalhos; para uma resenha, ver Chaudron, 1988; Long, 1983a, 1983b; Ellis, 1984a, 1990; 

Larsen-Freeman, 1985; Pica, 1991b). 

Aponta a totalidade dos trabalhos referenciados para a existência generalizada de 

uma capacidade verbal própria a todo o locutor expert que o torna apto, quando 

confrontado com um interlocutor com divergência códica, a proceder a uma série de 

operações de transformação, no sentido de uma simplificação, redução ou modificação 

da língua: "For everyday interactions envolving native and L2 speaker, 'authentic' 

language can be thought of in terms of specific adaptations which occur naturally and 

spontaneously in the speech of mothers and L1/L2 interlocutors" (Ellis, 1981: 72). De 

tal conduta, que encontra a sua génese na pressuposição de que o interlocutor não é 

capaz de funcionar adequadamente na língua da comunicação, resulta uma linguagem 

específica, diferente da dos locutores nativos e também daquela que usam os falantes

aprendentes. 
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A capacidade de ajustamento códico que está aqui em causa faz parte da 

competência de comunicação, tal como Hymes a definiu (ci. capítulo 1), demonstrando 

em particular, segundo Gleason & Weintraub (1978: 181), que o sujeito é capaz de falar 

de diferentes modos com diferentes interlocutores. Davies (1984: 182) introduz nesta 

relação a dimensão de deliberação, ou seja, encara-a como o resultado de intenções 

(pedagógicas ou estritamente sociais) de aproximação do interlocutor e de favorecimento 

da sua tarefa. 

Diferentes actualizações deste modo de utilização da linguagem foram evidenciadas 

em função da situação de comunicação em que ocorrem, destacando-se: . 

o discurso parental, aquele que é dirigido às crianças em processo de aquisição 

da LM (designado como caretaker speech, babytalk ou motherese); 

o discurso exolingue, produzido pelos LN quando se dirigem a estrangeiros 

(frequentemente referido como foreigner talk, termo proposto por Ferguson 

em 1975); 

o discurso do professor (ou o teacher talk), definido por Henzl como: "linguistic 

subsystem of simplified speech, similar to foreign talk register" (1979: 165). 

Tais discursos desempenham três funções primordiais (ci. Alber & Py, 1986a; 

Ellis, 1981, a partir de Ferguson, 1977, que as refere para o discurso parental, e 1986: 

134-136, a partir de Hatch, 1983; Py & Alber, 1986): comunicativff, pedagógica e de 

acul turação / socializaçãoB. 

A linguagem particular produzida pelo locutor mais competente nas situações 

acima consideradas aparece recorrentemente referida na literatura consultada como um 

discurso simplificado (Alber & Py, 1986a, 1986b; Arthur et aI, 1980; Py, 1986; Py & Alber, 

1986), expressão que é também utilizada para a linguagem do aprendente, ou para os 

crioulos e pidgins. 

Esta designação coloca alguns problemas terminológicos. Por um lado, aponta 

para uma representação imanentista da linguagem e da norma, postulando um sistema 

abstracto e idealizado e negligenciando os contextos de uso, contextos que apelam para 

descrições dinâmicas nas quais a norma se constrói pelos sujeitos (ci. Baggionni & Py, 

7 "What I think adults are trying to do when they use Baby Talk ( ... ) is to comunica te, to understand 
and be understood" (Brown, 1977, cit. in Scarcella & Higa, 1981: 418). 

"adult language modifications seem designed not only to teach language but also to impart the 
culture and its values to the child" (Gleason & Weintraub, 1978: 199). 
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1987, e capítulo 1). Por outro lado, serve para referir unicamente um objecto linguístico, 

quando o que está em causa é um comportamento verbal ou uma estratégia 

conversacional aliada a uma intenção pedagógico-comunicativa: "la simplification est 

( ... ) liée à un projet pédagogique" (Alber & Py, 1986a: 9; d. ainda Py, 1986: 352, nota 

13). Observe-se também que muitos dos traços evidenciados (d. à frente) não apontam 

para uma simplificação códica em termos de redução das regras pragmáticas de uso da 

língua, mas antes para uma sobrevalorização da norma, através da actualização de 

modelos verbais hipercorrectos (o que afasta desde logo a comparação destes discursos 

com os pidgins), ou para a elaboração de novas regras, eventualmente com recurso à LM 

dos aprendentes (d. Baggioni & Py, 1987). Existem ainda traços, embora normalmente 

ausentes da situação pedagógica e da de aquisição da LM, que remetem para a 

transgressão das regras da língua-alvo, ocasionando a produção de frases não

gramaticais. 

Por tudo isto, Corder (1981), apoiando-se na distinção de Widdowson (1981: 

capítulo 1) entre uso (exigindo o conhecimento das regras do sistema verbal) e emprego 

(mobilizando as regras de utilização social da língua), prefere usar, na designação desta 

forma discursiva particular, o termo registo (outro autores manifestam idêntica 

preferência, como Chaudron, 1988; Ellis, 1981; Ferguson, 1979; Gleason & Weintraub, 

1978; Henzl, 1979). Para Corder, a simplificação deste registo não se faz por referência 

ao código verbal (uso), como nos pidgins, mas à sua actualização (emprego). Por outras 

palavras, se o discurso produzido é simples, tal não se deve ao facto de actualizar 

regras simples, mas antes ao seu elevado grau de inteligibilidade para o interlocutof, 

assim testemunhando uma conduta deliberada de simplificação. Deste modo, distingue 

entre duas formas de simplificação, sublinhando que é a primeira que está em jogo: 

psicolinguística (por referência às capacidades receptivas do destinatário); descritivo

comparativa (ligada às regras formais do sistema da língua) (d., na mesma óptica, 

Chaudron, 1983; Kelch, 1985). 

Partilhamos ,com Corder a mesma ideia de simplificação do uso, que não obriga 

nem coincide com uma simplificação do código, e ainda de estarmos a lidar com um 

tipo de registo particular, cuja descrição exige regras próprias nem sempre análogas às 

da língua-alvo, seu termo indevido de comparação. 

9 Nesta mesma perspectiva, Davies (1984: 186) afirma que a simplicidade só pode ser medida por 
referência ao grau de compreensão do interlocutor, ou seja, que não existe um índice linguístico de 
simplicidade. 
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A linguística aplicada ao produto discursivo do locutor expert constitui o ângulo de 

abordagem largamente predominante (e também inadequado) para descrever o registo 

particular que temos vindo a referir (cf. Frey, 1988; Hakansson, 1986; Henzl, 1979). Esta 

óptica descritiva, monológica e descontextualizada, que toma o objecto nas suas 

propriedades formais, isolando-o das histórias interactivas que o motivam, permitiu a 

identificação de traços distintivos transversais a várias línguas e comuns às três situações 

enunciadas (ver Long, 1981a, a partir de Ferguson, 1964, que caracteriza o babytalk a 

partir de um estudo efectuado em 15 línguas). Tais elementos apontam para um elevado 

grau de universalização e de transversalidade das estratégias comunicativas mobilizadas 

na sua produção (Meisel,1980). 

Tomando como padrão de referência a linguagem produzida na comunicação 

endolingue, estes estudos descrevem um discurso formalmente desviante sob três pontos 

de vista (cf. Chaudron, 1983): 

redução das regras da língua-alvo (procedimento de restrição); 

simplificação abusiva dessas mesmas regras (procedimento de regularização); 

evocação de regras não pertencentes ao sistema da língua (procedimento de 

elaboração)1°. 

Entre as características formais dominantes que resultam dos três tipos de 

procedimentos indicados, ressaltam-se aquelas que constam da tabela FI. 

10 A seu propósito, Arthur et aI (1980) distinguem entre "foreigner talk" e "foreigner register": o 
primeiro envolve regras que não pertencem ao sistema da língua e o último refere variações no uso social 
dessas mesmas regras. 

11 Entre os estudos que as evidenciam, d.: Alber & Py (1986a); Arthur et aI (1980); Avery, Ehrlich & 
Yorio (1985); Brown (1985); Chaudron (1982, 1985); Dahl (1981); Derwing (1990); EIlis (1986, 1990); Gaies 
(1977); Grandcolas (1986); Hakansson (1986); Hamayan & Tucker (1980); Hatch (1983); Henzl (1979); Larsen
Freeman (1985); Long (1981a, 1983a, 1983b); Long & Sato (1983); Lynch (1988); McLaughlin (1979); Pica & 
Long (1986); ScarceIla & Higa (1981); Schinke-Llano (1986); Tarone (1980); Wong-Fillmore (1985); Young & 
Doughty (1987); Zuengler (1985); d. ainda Gleason & Weintraub (1978), para os estudos em LM, e a 
resenha proposta por Chaudron (1986a, 1988). 
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TABELA 1 

Características formais dos registos simplificados 

• quanto a aspectos fonol6gicos e pros6dicos 

articulações exageradas; elevado número de pausas, muito prolongadas; débito reduzido; ritmo 
lento; intensidade vocal; reduzida redundância vocal; segmentação e acentuação exageradas; 
evitamento das contracções do discurso oral; preferência por uma pronúncia standard conjugada 
com emissões não standard, como o evitamento de reduções vocálicas próprias da oral 

• quanto a aspectos para-verbais e não-verbais 

recurso frequente a gestos com função explicativa, de tipo ilustrativo; recurso frequente a códigos 
não-verbais; presença de onomatopeias; mímicas e outras formas de. representação do sentido; 
expressão verbal exagerada 

• quanto a aspectos lexicais 

restrição das palavras (de conteúdo e funcionais); preferência por nomes próprios e concretos; 
evitamento de expressões idiomáticas; uso do vocabulário básico e frequente; referencialização 
frequente; paráfrases analíticas frequentes 

• quanto a aspectos morfo-sintácticos 

preferência por processos de coordenação na articulação frásica, com redução de frases 
subordinadas; preferência por frases interrogativas, com questões de resposta rápida e curta; 
preferência por frases declarativas simples; redução do número de palavras por frase e do tamanho 
desta; predomíno de formas verbais no presente com redução dos tempos verbais; evitamento do 
condicional; evitamento de casos gramaticais e da voz passiva; frases curtas; redução das frases 
complexas; evitamento de certas omissões próprias da oral; preferência por estruturas próprias 
da interlíngua; evitamento de rupturas na cadeia frásica; preferência pela hipercorrecção frásica e 
pela ordem canónica das palavras; produções não gramaticais12; uso das estruturas para sugerir 
efeitos de sentido 

• quanto a aspectos discursivos 

referências frequentes à primeira pessoa; ocorrência frequente de auto-repetições com um número 
elevado de palavras; frequência de intervenções de regulação e de estruturação; elevado índice 
de actos directivos, de clarificação e de informação; redundância 

As características acima discriminadas são, até certo ponto, variáveis. 

Em primeiro lugar, variam com a situação verbal, nomeadamente com alguns dos 

seus parâmetros, tais como os constrangimentos institucionais, o grau de formalidade 

do evento ou a relação dos sujeitos entre si (d. Ellis, 1986: capítulo 6; Hamayan & 

Tucker, 1980; Pica.& Long, 1986). 

Variam ainda, apesar da sua grande constância intercultural (d. o estudo já 

mencionado de Ferguson, 1964, referido por Long, 1981a), comas regras etnoculturais da 

comunidade de inserção dos interlocutores, por exemplo, com a representação cultural 

12 Note-se que a a-gramaticalidade de alguns enunciados do discurso simplificado (Long, 1983b: 126, 
ou 1983a: 177-178, refere estudos que a destacam), só aparece nalgumas situações -raramente no discurso 
do professor (EIIis, 1986)- e sob certas condições: competência muito reduzida do interlocutor; assimetria 
marcada dos estatutos respectivos dos sujeitos; grande experiência em comunicação exolingue do LN, mas 
muito limitada; conversação espontânea. 
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da função do registo simplificado no desenvolvimento verbal da criança: "Babytalk is 

no part of the linguistic repertoire in all speech communities" (Saville-Troike, 1989: 98; 

d., a este propósito, o estudo realizado por Rabain-Jamin & Sabeau-Jouannet, 1991, que 

comparam estilos discursivos de mães africanas e europeias). 

o estádio da relação do aprendente com a língua da comunicação, ou seja, o nível 

de competência verbal do interlocutor-aprendente é outro factor a considerar na variação 

que nos ocupa (d. Chaudron, 1982; Ellis, 1986: capítulo 6; Gleason & Weintraub, 1978; 

Grandcolas, 1984; Hamayan & Tucker, 1980; Long, 1983a: 186; McLaughlin, 1979). 

Exemplificando, Gaies (1977) detecta uma complexificação sintáctica progressiva e BenzI 

(1979) observa um aumento ao longo do tempo do ritmo verbal, do tamanho da frase e 

dos modos de articulação frásica, tal como uma maior expansão da estrutura sintagmática 

e um decréscimo do índice de hipercorrecção. Note-se, no entanto, que, num estudo 

longitudinal em situação pedagógica onde a L2 é simultaneamente meio de comunicação 

e de instrução, Ellis (1985) não regista este tipo de evolução para todas as propriedades 

descritas; assim, a frequência de determinados traços discursivos, como as repetições 

ou os pedidos de clarificação, mantém-se inalterável ao longo do ano escolar, facto que 

explica, entre outros motivos, pela própria natureza das actividades verbais ou ainda 

pela inadequação das sintonizações iniciais, realizadas num momento em que o professor 

não conhece ainda bem os aprendentes. 

Note-se, a propósito deste factor de variação, que a sintonização verbal está sempre 

de algum modo dependente da representação que o locutor tem da competência do 

aprendente, representação que é, em princípio, dinâmica, porque evolui com a própria 

evolução de tal competência, mas que está sujeita também à influência de uma 

determinada imagem canónica, frequentemente estereotipada, do interlocutor nas suas 

competências reduzidas. A este propósito, e no caso do professor de línguas cujo 

interlocutor é sempre uma instância colectiva formada pelo conjunto dos alunos da 

turma (d. capítulo 2), pode-se afirmar que o ajustamento do discurso se faz em função 

de uma representação do aluno médio, formada ao longo de experiências profissionais 

anteriores: "does the teacher perhaps aim at an invented 'average learner'? ( ... ) It is 

possible for the teacher to correctly estimate the students' proficiency at alI leveis on a 

particular day and from the estimation establish where the average is?" (Hakansson, 

1986: 96; d. ainda Long, 1983a). Acrescente-se ainda que na formação destas 

representações intervêm activamente os comportamentos verbais do aprendente: 'There 

is ( ... ) independent evidence suggesting the importance of linguistic features of the 

NNS' s interlanguage in determining both the type and the extent of the adjustments 

NNs make" (L ong, 1983a: 186; d. ainda Alber & Py, 1986a; Gleason & Weintraub, 1978; 
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Hakansson, 1986; McLaughlin, 1979). Por estas razões, o grau de familiaridade com o 

interlocutor favorece a conduta de ajustamento (Ellis, 1985; Gleason & Weintraub, 1978; 

Hakansson, 1986). 

Destaca-se ainda, de uma forma mais restrita, a influência nítida exercida sobre 

esta conduta pelas tarefas verbais: "foreigner talk is not to be thought of as a static, fixed 

set of features, but as a dynamic, changing in accordance with various situational 

factores" (Ellis, 1986: 133; d. ainda Ellis, 1984a: capítulo 5). 

Uma outra via para a discussão desta forma de variabilidade prende-se com a 

competência comunicativa do sujeito. A ideia aqui presente é a de que o grau de competência 

do locutor expert nesta situação influencia a sua aptidão para produzir discursos 

significativamente modificados. Alguns estudos procuram observar esta hipótese, por 

exemplo verificando se esta é um competência que se desenvolve com a prática da 

situação ou com a experiência verbal. Nesta linha, Pica & Long (1986) verificam a 

inexistência de diferenças significativas entre professores experientes e professores 

noviços, conclusão que articulam com o peso institucional da situação. 

Centrando-nos no discurso do professor, aquele que nos ocupa no presente estudo, 

os seguintes factores parecem influenciá-lo quanto à característica agora em foco: 

idade dos alunos, tendo-se observado que as crianças recebem um input mais 

desviante do que os adultos; neste sentido, Scarcella & Higa (1981: 420) 

sugerem que a simplificação discursiva se deixa influenciar mais pela idade 

do interlocutor do que pela sua competência linguística, facto que explicam 

pela menor capacidade de implicação conversacional das crianças e, 

consequentemente, pelo reduzido número de reguladores que produzem. 

Varonis & Gass (1982) ou Arthur et aI (1980) justificam um resultado 

semelhante aludindo a condutas de figuração; 

grau de dialogismo da interacção (Long, 1981a, e Varonis & Gass, 1982, 

observam que as estruturas conversacionais motivam um índice mais elevado 

de ajustamentos); 

estilos de ensino ou pedagógicos (Schinke-Llano, 1983); 

tipo de aula, se de conteúdo se de língua (Schinke-Llano, 1983; Wong-Fillmore, 

1985); 

tipo de actividades e respectiva estrutura de participação (Wong-Fillmore, 

1985). 
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Beebe (1985) defende que os aprendentes dão um importante contributo para esta 

variação, ou seja, que são activos no tratamento dos dados, apresentando claramente 

preferências por certas formas de input ou de modelo verbal, preferências que relaciona 

com variáveis socio-psicológicas complexas (como as motivações ou as atitudes) e com 

os contextos situacionais. 

Tendo em conta a variabilidade contextuaI do input que temos vindo a analisar, 

importa estabelecer comparações entre os diferentes registos simplificados de forma a 

evidenciar características próprias que se justifiquem situacionalmente .. 

Focalizando esta análise no produto discursivo do professor, os estudos consultados 

permitem destacar um certo número de traços específicos que podem facilmente ser 

relacionados com as características da situação em que ocorre, tal como foram referidas 

no capítulo 2 (cf. resenhas em Chaudron, 1985; Ellis, 1985, 1986; Grandcolas, 1986; 

Hamayan & Tucker, 1980). Entre eles, observamos: 

um maior índice de normatividade e de hipercorrecção (Ellis, 1981, 1985, 

1986; Hakansson, 1986; Henzl, 1979); 

a transgressão de regras pragmáticas de uso, em favor de uma aplicação 

normativa, purista e excessiva da norma da língua-alvo (Hakansson, 1986; 

Henzl,1979); 

uso de vocabulário neutro (Henzl, 1979); 

maior número de interacções dirigidas (Schinke-Llano, 1983); 

maior número de questões, sobretudo fechadas, e de frases imperativas (Ellis, 

1986; Haí!tàyan & Tucker, 1980); 

maior número de reestruturações das frases dos aprendentes; 

redução das funções discursivas (Ellis, 1981). 

Conforme já referimos, os trabalhos anteriores partem do pressuposto de que os 

traços descritos, pela sua inteligibilidade para o sujeito aprendente, desempenham um 

papel não negligenciável na aquisição: "all of these features of the baby-talk style assist 

the child in mastering the rudiments of language" (McLaughlin, 1979: 12-13). 

Confrontados com a necessidade de comprovar tal hipótese aquisicional, vários autores 

se interrogaram sobre a natureza de tal efeito, procurando estabelecer correlações entre 

variáveis de input e variáveis de output (cf. resenha em Ellis, 1986: capítulo 6; ver ainda 

Kelch, 1985; Larsen-Freeman, 1985, e Chaudron, 1985, para o discurso em sala de aula). 
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Uma primeira forma de abordar esta relação no quadro das hipóteses de partida 

assenta na determinação do grau de compreensibilidade para o LNN do input modificado 

relativamente ao "autêntico" ou "endolingue" (L ong, 1981a, 1981b, 1983b; Hawkins, 

1985). Entre outros aspectos, analisou-se o grau de inteligibilidade da velocidade e 

ritmo do discurso (Derwing, 1990; Hatch, 1983; Kelch, 1985), da articulação (Derwing, 

1990), da complexidade sintáctica (Carrithers, 1989; Issidorides & Hulstign, 1992; Kelch, 

1985) e das formas específicas de topicalização (Chaudron, 1986a). Os resultados dos 

estudos, embora pareçam apontar para a confirmação da hipótese de partida, não são 

inteiramente concludentes nem se afiguram como promissores, pelo menos no que diz 

respeito a alguns dos traços observados (d. resenha em Kelch, 1985; para uma discussão, 

ver Chaudron, 1985, 1988: capítulo 6). Mais concretamente, certos níveis de simplificação 

parecem ser mais eficazes do que outros, para os quais nenhuma correlação foi 

encontrada. Exemplificando, Kelch (1985) conclui que é sobretudo a diminuição do 

ritmo da fala e a articulação cuidada que têm efeitos na compreensão, enquanto 

Carrithers (1989) nota que a complexidade sintáctica não obscure necessariamente o 

sentido das frases. 

Os problemas metodológicos destas investigações, consideráveis na óptica de 

Chaudron (1985: 226) ou de Hawkins (1985), explicam em certa medida tais resultados. 

Note-se, por exemplo, a ausência de uma perspectiva interaccional no entendimento do 

"grau de compreensibilidade", sabendo-se que a compreensão se constrói em inter

relação: "negotiation clearly makes a vital contribution to NNS comprehension" 

(Derwing, 1990: 310; d. ainda Ellis, 1986: 158; Gass & Varonis, 1985; Long, 1983b: 126-

127; Noyau, 1984; Varonis & Gass, 1985b; Vasseur, 1995). 

Outra via, mais discutível ainda, para o estudo da problemática em foco, constituiu

-se em torno da tentativa de estabelecer uma correlação entre a ordem e frequência do 

aparecimento de certos aspectos linguísticos no input e a sua apropriação pelo aluno, a partir 

da hipótese da existência de uma relação causal, directa, ou pelo menos de um forte 

efeito positivo, entre as modificações tal como vão surgindo gradualmente e a 

aprendizagem (hipótese colocada por Corder, 1980a, ou Krashen, 1978, entre outros, 

referidos por Long, 1981b). Tal correlação foi investigada quanto a dois aspectos 

principais: a ordem e a velocidade de aquisição de determinados items linguísticos. 

Incluem-se nesta linha de trabalho estudos sobre a ordem de aquisição dos 

morfemas (Dulay & Burt, 1974; Hamayan & Tucker, 1980; Larsen-Freeman, 1975, 1976, 

1978; Long & Sato, 1983), de certos traços dos sistema verbal (Lightbown & D' Anglejan, 
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1985; Long, 1981b) ou de outras particularidades gramaticais (Hamayan & Tucker, 1980) 

(d. Hatch, 1978b, e Ellis, 1981, para uma resenha das investigações assim perspectivadas). 

Os resultados a que chegam são, de uma forma bem mais clara do que os anteriores, 

inconclusivos ou mistos, isto é, enquanto alguns apontam para uma correlação positiva, 

outros não a conseguem demonstrar com convicção (d. discussão em Chaudron, 1986a, 

1988; Ellis, 1981; Hatch, 1978b; Long, 1981b, 1985; Mehan, 1979; Nunan, 1989; Schachter, 

1983). De qualquer modo, e de acordo com Lightbown (1983), mesmo a pouca influência 

positiva detectada nalguns dos trabalhos merece uma apreciação de cepticismo, já que 

destacam um efeito que pode exprimir-se a curto termo mas que é- desprovido de 

significado do ponto de vista de um processo de aprendizagem global em curso. Note

se, por outro lado, o estudo de Wong-Fillmore (1985) em situação institucional de 

aquisição da L2, onde se conclui que nem todos os traços do discurso do professor 

funcionam como input, ou seja, que nem todos são úteis para a aprendizagem, e se 

apresenta uma síntese das características da linguagem instrucional relativamente às 

quais a autora encontra efeitos positivos (como o foco na compreensão e no sentido, a 

redundância, o evitamento de estruturas sintácticas complexas, a repetição, a riqueza 

verbal ou o tipo de questões). 

Numa perspectiva contrária àquela que temos vindo a expor, White (1987), 

procedendo a uma revisão crítica da hipótese do input compreensível nas suas vantagens 

pedagógicas e baseando-se noutros estudos que se apoiam nas concepções cognitivistas 

de Corder, considera que a simplificação discursiva, ao privar o aluno de contacto com 

um contexto verbal rico e diversificado, subestima as suas capacidades processuais e 

pode, por isso mesmo, provocar algum desencorajamento e mesma uma certa irritação, 

prejudiciais para o desenvolvimento da aprendizagem. 

A leitura dos estudos sobre o input simplificado que colocam a ênfase no meio 

verbal e que procuram demonstrar experimentalmente os seus efeitos pedagógicos deixa 

invariavelmente uma sensação forte de vazio, de confusão, ou mesmo, para o didacta, 

de alguma indiferença. Resulta tal sensação, em grande parte, da consciência da sua 

provável inutilidade de um ponto de vista teórico e metodológico, pelo menos no que 

diz respeito à DLE. Esta sensação pode analisar-se de dois pontos de vista: 
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em relação à própria noção de discurso simplificado e à forma estática e 

monologaI como o descrevem; 

no que diz respeito aos pressupostos aquisicionais defendidos quanto às 

relações possíveis entre o input e a aprendizagem da língua. 
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Quanto ao primeiro aspecto apontado, já de algum modo discutido atrás, importa 

sublinhar que a perspectiva monologaI adoptada para conceptualizar e descrever os 

discursos simplificados, pressupondo que são os locutores nativos ou experts que os 

simplificam na ausência de um circuito de comunicação, coloca sérios problemas teóricos 

e metodológicos aos investigadores actuais que revisitam esta vertente investigativa 

(Alber & Py, 1986a; Murphey, 1986; Noyau, 1984; Pica, 1991b; Py, 1995; Vasseur, 1995). 

Podemos facilmente reconhecer, com Alber & Py (1986a: 8), que o locutor mais 

competente escolhe previamente o modo de inteligibilidade do seu discurso que julga 

mais adaptado ao destinatário, ou seja, que simplificar o discurso é, antes de mais, 

torná-lo acessível, e que na génese do critério de acessibilidade se encontra uma 

categorização inicial das competências verbais do interlocutor. Nesta óptica, os estudos 

que analisam o input centralizando-se nas propriedades do meio verbal são certamente 

importantes para a conceptualização de um tipo de registo discursivo útil na descrição 

de situações conversacionais marcadas pelo exolinguismo e pelas qualidades 

pedagógicas. Todavia, o locutor-competente faz muito mais do que isso. Ele realiza, 

como veremos, um verdadeiro trabalho interaccional, trabalho esse que implica 

acrescentar a esta noção formal de input dimensões discursivo-pragmático

conversacionais e ainda culturais. 

Repensar o fenómeno da simplificação (cognitiva ou linguística) no quadro 

interaccionista actual implica, na nossa óptica, comprendê-Io não enquanto um produto 

da enunciação, fruto da intenção deliberada de um locutor mais competente, mas antes 

como um processo discursivo que exige um esforço conjunto de manipulação 

conversacional e que se motiva na categorização prévia e intuitiva do aprendente, mas 

também nas trocas colaborativas reais que se vão desenrolando (Bruner, 1983a, 1983b). 

Por outras palavras, a versão da língua adequada às necessidades verbais do interlocutor 

menos competente é construída em interacção, o que ressalta, por exemplo, das suas 

contínuas deslocações ao longo de um eixo cujos pólos são os "discursos simplificados" 

e os "discursos naturais" (d., por exemplo, Alber & Py, 1986a; Kraft & Dausendschõn

Gay, 1993). Note-se aqui a pertinente distinção de Corder (1981) entre a noção desimples 

como um estado, ou a característica de algo (como dos pidgins), e a de simplificação 

como um processo do qual resulta um produto eventualmente simplificado (como os 

discursos pedagógicos). O que importa sobretudo, nesta óptica construtivista, é observar 

como o registo verbal se vai ajustando ao longo do encontro em função da dinâmica 

conversacional, ou seja, observar os "mecanismos contínuos de ajustamento" (Alber & 

Py, 1986a: 11). Note-se ainda nesta revisão crítica a valorização da actividade verbal do 

aprendente e do seu texto, ausentes nos estudos a que acabamos de aludir. 
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A simplificação enquanto processo adquire desta forma sentidos que permitem 

relacioná-la com as problemáticas mais recentes da aquisição das línguas, herdeiras de 

Bruner (1983a, 1983b; d. atrás). 

Quanto ao segundo vector da crítica que podemos tecer aos estudos sobre o input 

simplificado, observe-se que, para além de serem largamente inconclusivos quanto à 

relação dos traços observados com a aprendizagem, já que apresentam dados tão 

dissemelhantes, variados e dispersos que qualquer comparação se torna impossível (d. 

Chaudron, 1988), posicionam-se teoricamente na defesa de uma relação simplista de 

determinação ou de causalidade, de índole positivista, entre o input e a aprendizagem 

(output), o que logo à partida lhes retira algum interesse pedagógico. Como lembra 

Chaudron: /IA simple relationship may nonetheless hold between input and acquisition" 

(1988: 158; d. Ehrlich, Avery & Yorio, 1989, para uma crítica às investigações sobre o 

input que adoptam este ponto de vista). 

Numerosos autores no próprio quadro da corrente investigativa sobre o input 

criticam esta forma de conceber a aquisição, sublinhando o papel do aluno no tratamento 

dos dados verbais que lhe são fornecidos e, em particular, a heterogeneidade do impacto 

sobre a aprendizagem de factos verbais semelhantes (Brown, 1985: 272; d. também 

Hatch, 1978b; Pica, 1992, e, em particular, Larsen-Freeman, 1985, quando faz o ponto da 

situação na secção final de um livro dedicado inteiramente à difusão destes estudos). 

Pica (1992) denuncia a este propósito a ausência de uma relação teórica consistente 

entre a compreensibilidade do input pelo aluno e a incorporação dos dados inteligíveis 

no seu sistema linguístico, isto é, a negligência generalizada pela interacção entre o 

meio verbal no qual participa o sujeito aprendente e a sua interlíngua, concluindo que 

estes são estudos que em nada contribuem para a compreensão dos modos de aquisição 

verbal. Como afirma em consonância Hawkins: 

"The mere fact that the input/interaction modification occur does not really teU us 
much about to do with them. We cannot say that merely because these modifications 
occur, or that because some types occur more often than others, they are necessarily 
beneficial (ou more beneficial) to the learner. We need to examine more dosely what 
learners' system are for making sense of the input/interaction they receive ( ... ) Describing 
these modifications is one thing; it is quite another to say how they affect the SLA process 
for the learner" (1985: 177). 

Por outro lado, os próprios termos da relação causal não são certamente os mais 

pertinentes, ou seja, a frequência, ordem de aparecimento e características formais do 

input ao dispor do aluno não constituem, de acordo com as recentes concepções de 

aprendizagem, os factores mais úteis para a explicar. 
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Note-se finalmente que estudos assim conduzidos desvalorizam a relação 

instrucional no ensino/aprendizagem das línguas. De facto, na ausência de uma relação 

clara entre os dados de entrada e a aprendizagem, concluem da inutilidade de um 

trabalho sobre a língua da interacção, tendendo para uma concepção imanentista da 

aprendizagem que retoma as ideias de input degenerado de Chomsky (d. Nunan, 1989: 

capítulo 2). 

Conclua-se este comentário aos estudos sobre o input evidenciando a sua 

preocupação com os aspectos formais da aquisição, ou seja, com a apropriação pelo 

sujeito de uma série de traços relativos ao sistema linguístiéo, deixando de lado as 

capacidades de utilização desse sistema em função das situações de uso e das tarefas 

verbais, ou seja, não fazendo qualquer tipo de referência à aquisição de uma verdadeira 

competência comunicativa. 

Em síntese, são estudos que alienam duas questões fundamentais de um ponto de 

vista pedagógico-interventivo: os procedimentos interaccionais a que recorrem os falantes 

para a produção do comprehensible input; as suas implicações na aprendizagem. Em 

nosso entender, o que importa de facto não é descrever o input comprehensible enquanto 

um produto objectivável, mas compreender como ele se realiza, movendo a ênfase dos 

estudos do meio verbal para a actividade dos sujeitos. 

2.3. O input e a ênfase na interacção 

Este novo tipo de preocupações torna-se agora directamente pertinente para a 

construção teórica da nossa problemática, já que visa a definição interaccional dos 

processos adaptativos. 

O interesse pelos processos de produção de um input compreensível e ajustado, 

após as críticas que merecereram os estudos acima referenciados, exigiu a revisão da 

problemática em análise segundo uma nova óptica interactiva, assente nos processos 

conversacionais (d. Ellis, 1985, 1986; Hatch, 1978b; Larsen-Freeman, 1985; Long, 1981a, 

1983b; Murphey, 1986; Tarone, 1980; Pica, 1988, 1992; Pica & Long, 1986; Py, 1995; 

Scarcella & Higa, 1981; Young & Doughty, 1987). 

Num primeiro momento, os investigadores foram confrontados com a necessidade 

de repensar a própria noção de input, estendendo-a ao conjunto de dados conversacionais: 

"1t is not enough to look at input and to look at frequency; the important thing is to 

look at the corpus as a whole and examine the interactions that take place within 
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conversations to see how that interaction, itself, determines frequency of forms and 

how it shows language functions evolving" (Hatch, 1978b: 403; Tarone, 1980: 424). 

Nesta extensão das práticas que recobre, a noção abrange necessariamente o texto do 

aprendente (Pica, 1991b: 185) e, em particular, os procedimentos colaborativos. 

Resulta do exercício conceptual anterior uma nova atenção para com os processos 

dialógicos de negociação subjacentes à produção do registo discursivo que nos ocupa: 

"l'hypothese que je formule est que l'on parvient au 'comprehensible input' par les 

procédés d'ajustement collaboratif" (Murphey, 1986: 274; Ehrlich, Avery & Yorio, 1989; 

Pica, 1988, 1992). Nesta linha, acredita-se que a qualidade do input, nomeadamente no 

que respeita à sua compreensibilidade, não é intrínseca ao objecto em si, antes resulta 

da sua natureza negociativa (d. Pica, 1992, que, num estudo comparativo sobre o grau 

de compreensibilidade de dois tipos de input, um pré-fabricado e muito simplificado e 

outro construído com o aprendente, mostra que o primeiro é significativamente mais 

obscuro do que o segundo). 

Segundo a nova perspectiva, que se supõe poder lançar novas luzes sobre o 

processo aquisicionaF3 e da qual encontramos os primeiros indícios sólidos em alguns 

dos estudos incluídos nas obras editadas por Gass & Madden (1985) ou por Day (1986), 

os traços observados quanto ao input e à interacção em situação de apropriação e de 

desequilíbrio códico, nomeadamente o ajustamento, derivam de condutas do LN 

motivadas no feedback que recebe do aluno, o qual vai tratando em termos da formação 

de uma representação cada vez mais adequada das suas necessidades verbais e do seu 

nível de inteligibilidade (Gaies, 1983; Long, 1983a, 1983b; Pica, 1988; Scarcella & Higa, 

1981; Varonis & Gass, 1982; Young & Doughty, 1987). Deste modo, como comenta Ellis: 

"It makes little sense, therefore, to consider the contribution of the native speaker 

independently of that of the learner. Because one affects the other, it is more fifting to 

consider the joint work done by native speaker and learner by looking at the discourse 

they construct together" (1986: 138). 

Os estudos a que tivemos acesso no âmbito desta vertente investigativa permitem 

identificar dois momentos evolutivos distintos, que logicamente nem sempre se sucedem 

inequivocamente no tempo: 

- um primeiro, focalizando-se sobre aspectos funcionais e discursivos, mas ainda 

13 "1 feel very strongly that on1y through discourse analyses can we answer the rnany questions that 
we have about second language acquisition" (Hatch, 1978b: 433). 
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muito adstrito às particularidades do meio verbal, especialmente ao discurso 

do locutor expert, que descreve nos mesmos moldes e dentro dos mesmos 

pressupostos dos trabalhos anteriores, adoptando uma óptica comparativista 

relativamente à conversação quotidiana endolingue (d. crítica em Hawkins, 

1985: 177); 

um segundo, no qual se adopta uma perspectiva de análise dialógica, com 

ênfase na actividade conversacional. 

Precedidos por estudos sobre a aquisição da LM, os trabalhos situados na primeira 

linha referida são, no que diz respeito à L2 ou LE, em grande parte tributários da 

conhecida distinção introduzida por Long (1981a, 1983b) entre "modificações no input" 

e "modificações na interacção", distinção que o autor pretendeu teórica e metodológica 

(1983b: 128) e que marcou um ponto de viragem quanto ao objecto de análise. Note-se 

que, para Long (1983b: 127), a noção de input se restringe às formas linguísticas usadas 

(número de palavras, estruturas sintácticas, etc), enquanto a de interacção se relaciona 

com as funções servidas por essas mesmas formas (Swain, 1985, fala, a propósito, num 

"input comunicativo"). 

Trabalhando esta distinção, vários autores procuram detectar, para além de todos 

os elementos de simplificação formal já descritos, traços interactivos próprios do discurso 

simplificado, ou seja, descrever as peculiaridades do texto do locutor expert que dizem 

respeito a aspectos funcionais, discursivos e conversacionais (Hatch, 1978b; Hawkins, 

1985; Tarone, 1980; Young & Doughty, 1987, falam em "ajustamentos/modificações 

conversacionais"). Os resultados obtidos permitem concluir que o LN põe em marcha 

uma série de mecanismos conversacionais para facilitar a compreensão e a participação 

do seu interlocutor, mecanismos esses que podemos também encontrar no discurso 

endolingue embora com uma menor frequência (Long, 1981b). A tabela 2 discrimina

OS14. 

14 Os seguintes estudos evidenciam os mecanismos em causa: Chaudron (1986b); Hatch (1978b); 
Larsen-Freeman (1985); Long (1981a, 1981b, 1983a, 1983b); Lynch (1988); Pica & Doughty (1988); Scarcella & 
Higa (1981); Schinke-Llano (1983); Young & Doughty (1987); ver ainda Gleason & Weintraub (1978), para 
a LM, e a resenha proposta por Ellis (1985, 1986: 136) e Kramsch (1984a). 
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TABELA 2 

Modificações interaccionais no discurso do locutor expert 

elevado número de tópicos contíguos ao sujeito ou presentes no seu campo referencial 
imediato 

frequentes movimentos de iniciação do tópico 

simplificação das formas de topicalização e de entrada no tópico 

aceitação de ambiguidades e de mudanças não intencionais no tópico 

elevada frequência de movimentos de clarificação, confirmação e clarificação 

auto- e hetero-repetições constantes 

expansões 

respostas curtas 

redução dos mecanismos de circulação da palavra 

elevado número de questões e de frases imperativas 

constantes pontuações da interacção e marcação das fronteiras textuais 

retroacção positiva constante, encorajadora da participação do interlocutor 

Trata-se, em suma, de formas próprias de realizar a conversação cujos objectivos 

são, segundo Long (1983b: 131-132), o evitamento e a reparação de rupturas, assim 

como o favorecimento da participação do aprendente na conversação, a facilitação da 

interacção verbal e a consolidação da relação afectiva interpessoal. 

Long (1981a; 1983b) chama a atenção para a necessidade de estudar a variação dos 

ajustamentos conversacionais do registo do tutor em função de factores situacionais, tal 

como tinha sido anteriormente feito para os seus traços formais. O autor (1981a) mostra, 

em particular, que as tarefas de orientação comunicativa eliciam mais modificações 

interaccionais do que as de orientação formal ou monológica: "interaction features are 

more sensitive to the communicative demands of 'conversation'" (L ong, 1981a: 268; d., 

com os mesmos resultados~ Ellis, 1986: 16). Scarcella & Higa (1981) analisam esta mesma 

variação em função da idade do público e Lynch (1988) retoma como factor fundamental 

o nível da competência em L2 do aprendente (d., para uma resenha deste tipo de estudos, 

Young & Doughty, 1987). 

Conhecer os efeitos na apropriação verbal destas modificações conversacionais 

que surgem paralelamente às formais constitui um dos objectivos primordiais dos 

investigadores preocupados com esta matéria, à semelhança, mais uma vez, do que 

tinha sido feito para a simplificação códica. 
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Long (1981a; 1983b) coloca também esta questão, separando os dois tipos de 

modificações, que diz poderem surgir em conjunto ou isoladamente, e levantando assim 

oito possibilidades teóricas de articulação da aquisição com as modificações detectadas 

(d. 1981a: 270 e seguintes). Na ausência de estudos que confirmem inequivocamente 

qualquer uma delas, o autor sugere que ambas as modificações, formais e interaccionais, 

são necessárias para que o input possa ser útil para a aquisição, mas sublinha o papel 

primordial das últimas: "modification in input alone is unlikely to make possible the 

acquisition of anything but a marked variety of a standard language" (1981a: 272; d., na 

mesma linha, Scarcella & Higa, 1981). Note-se que, sempre segundo Long, a aquisição 

pode ocorrer na ausência de modificações do input, desde que o trabalho interaccional 

esteja assegurado. Assim, a modificação do input constitui tão só, para o autor, uma 

condição favorecedora, mas dispensável: "participation in conversation with NS, made 

possible through the modification of interaction, is the necessary and sufficient condition 

for SLA" (Long, 1981a: 273; d., para uma análise da mesma problemática, Ehrlich, 

Avery & Yorio, 1989; Long, 1981b, 1983b). Uma das justificações avançadas para esta 

conclusão é exactamente a relação entre a modificação interaccional e o grau de 

inteligibilidade do input, relação que, conforme dissemos, é encarada como factor 

fundamental de aquisição, porque torna os dados verbais reutilizáveis para o aprendente: 

"native speakers also make a lot of adjustments to the interactional structure of 

conversation, and it is modifications of the latter sort that are greater, more consistently 

observed, and probably more important for providing comprehensible input" (Ehrlich, 

Avery & Yorio, 1989; Long, 1983b: 126-127). 

Na medida em que a validação empírica destas hipóteses é colocada exactamente 

nos mesmos termos causais que observámos atrás (d. Ehrlich, Avery & Yorio, 1989; 

Long, 1983a: 188-192), não estranharemos a ausência de resultados positivos e 

inquestionáveis nestes trabalhos. Ellis (1985: 82) comenta a seu propósito que, na medida 

em que as características do input não existem em estado absoluto, antes dependem de 

uma construção colaborativa, não é possível elaborar uma lista finita de traços 

favorecedores da aquisição. Hatch (1978b) e Tarone (1980) afirmam ainda que a relação 

entre o esforço estratégico de modificação verbal e a aquisição permanece em grande 

parte misteriosa. 

A atenção aos traços funcionais do discurso pedagógico provocou um interesse pelos 

modos interactivos por eles responsáveis, ou seja, pelas actividades socio-cognitivas, 

estratégicas e discursivas conjuntas dos sujeitos da comunicação (d. atrás, com Bruner). 
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Segundo esta nova perspectiva, que se insere na segunda linha de trabalho atrás 

enunciada e que Ellis (1986: capítulo 6) ou Pica (1991b: 185, 1992) qualificam como 

interaccionista, actualmente prevalecente, o input resulta da interacção construída por 

ambos os sujeitos em comunicação, em função de dinâmicas conversacionais próprias 

(Ehrlich, Avery & Yorio, 1989; Ellis, 1986). Note-se a relativização da noção de meio 

linguístico favorável, que perde objectividade. 

Deste ponto de vista, deixa de fazer sentido falar na interlíngua do aprendente nos 

mesmo moldes cognitivistas anteriores, ou mesmo no discurso simplificado do professor, 

isolando-os do circuito comunicativo criado durante as situações de uso. Substituem-se 

então estes conceitos pelos de interparole ou interdiscurso, termos que destacam o produto 

de actividades verbais conjuntas cuja função se valoriza (d. Coste, 1981; Long & Sato, 

1984; Py & Alber, 1986b; Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991, substituem a expressão 

foreign talk por SLASS - Second Language Acquisition Support System, decalcada do LASS 

de Bruner). A descrição desta actividade aparece associada a uma série de conceitos que 

apontam para uma dimensão de "construência" (tais como "bricolage", esforço, superação 

de problemas, criação interactiva, negociação, criatividade do instante ou improvisação), 

dimensão que não se compadece com a perspectiva estática e mentalista subjacente à 

noção inicial de interlíngua15• 

De acordo com esta perspectiva interaccionista, as modificações no input não 

resultam de uma competência deliberada de sintonização códica; elas são antes 

compreendidas como o resultado de procedimentos negociais nos quais o aprendente 

ocupa um lugar privilegiado (d. Ehrlich, Avery & Yorio, 1989; Ellis, 1985; Gass & 

Varonis, 1984, 1985, 1991; Güthrie, 1987; Hatch, 1983; Hawkins, 1985; Long, 1981a, 1981b, 

1983a, 1983b; Pica, 1988, 1991b, 1992; Pica & Doughty, 1985; Pica, Young & Doughty, 

1987; Tarone, 1980; Scarcella & Higa, 1981; Varonis & Gass, 1985a, 1985b). Assim, 

compreende-se a conduta adaptativa como uma negociação em interacção, dinâmica e 

partilhada, mesmo se a responsabilidade do locutor linguistica, cognitiva e socialmente 

favorecido é maior no que toca aos meios de execução, isto é, mesmo se se trata de uma 

negociação assimétrica (Scarcella & Riga, 1981). 

Note-se, neste momento, que o grau de assimetria negocial parece depender de 

parâmetros contextuais, o que implica, no quadro das hipóteses aquisicionais dos estudos 

em foco, a ideia de que a situação pedagógica, pela menor oportunidade de negociação 

15 Note-se a definição de interlíngua apresentada inicialmente por Py & Alber: "le terme même 
d'interlangue suggere ( ... ) que les connaissances qu'il désigne constituent bien une ~ avec tout ce 
que cela implique, c' est-à-dire en particulier la présence d'un systeme sous-jacent autonome et relativement 
cohérent" (1986: 163). 
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que oferece devido a formatos interactivos dirigidos e autoritários e a tarefas verbais 

centradas no professor e na língua, seja encarada como um contexto desfavorecido (d. 

Ellis, 1986; Pica & Doughty, 1985; Pica & Long, 1986). Com efeito, estudos empíricos 

constatam que a compreensibilidade do input em situação de aula, logo, a sua 

potencialidade pedagógica, se vê de certo modo comprometida por tal esquema de 

funcionamento. Estes resultados podem cruzar-se com os de Pica & Long (1986), já 

referidos, quando concluem acerca da semelhança entre os estilos adaptativos dos 

professores experts e dos noviços, interpretando-a por referência a constrangimentos 

próprios da situação pedagógica, inibidores da negociação. 

2.4. Adaptação e ajustamento 

o entendimento da adaptação verbal que apresentámos imediatamente acima na 

voz dos seus principais autores implica que esta não resulte de uma capacidade abstracta 

do locutor competente, posta em acção aquando de situações exolingues, mas que sejam 

exactamente tais situações, de acordo com as suas características conversacionais 

dinâmicas, que exijam dos locutores certas condutas verbais indispensáveis à sua 

realização. Assim, é na materialidade interactiva que se constrói e manifesta a adaptação, 

o que retira qualquer objectividade às características formais dos produtos linguísticos 

resultantes. 

A noção e a descrição do input verbal simplificado ou modificado, nos seus traços 

formais e funcionais, foi uma primeira manifestação do interesse crescente pelas 

propriedades dos contextos verbais que sustentam os processos mediatizados de 

apropriação do saber e uma forma inicial de reflectir e operacionalizar o conceito de 

adaptação. A simplificação-modificação é entendida como um fenómeno verbal com 

características adaptativas, isto é, cuja produção se motiva proximamente numa vontade 

de aproximação de dois discursos, o da língua-alvo e o da interlíngua, e com uma 

finalidade explicitamente pedagógica. 

Todavia, o comentário que atrás fizemos aos estudos sobre os meios verbais 

simplificados permite facilmente compreender que a forma como entendem a adaptação 

se diferencia marcadamente daquela que temos vindo a conceptualizar, já que se referem 

exclusivamente à intenção abstracta do locutor expert, actualizada através de um código 

objectivável e pré-existente, de sintonizar as suas produções linguísticas com as supostas 

capacidades de processamento verbal do aprendente, ou melhor, de manter o input 

num limiar que lhe seja acessível. 

Sabemos que esta sintonização verbal é uma preocupação constante do sujeito 
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expert envolvido em comunicações assimétricas, como também afirmam Arditty & Coste, 

quando lembram que estas são situações em que dá mostra de: "une certaine capacité 

d'innovation et 'force' ou maltraite quelque peu les moyens d'expression dont iI dispose 

pour mieux faire passer son message et ses intentions énonciatives" (1987: 18; d. ainda 

Arthur et aI, 1980: 113; Coste, 1984d; Hawkins, 1985: 177; Krãmer, 1991: 95; Porquier, 

1984a). Não obstante, pensamos que este registo discursivo (ou "parler prof", como lhe 

chama Coste, 1984d) deve ser integrado num circuito comunicativo que lhe acrescenta 

uma dimensão interactiva ausente dos estudos que conduziram à sua conceptualização 

inicial. Assim entendido, o "parler prof" insere-se claramente no âmbito dos processos 

adaptativos, como também reconhece Hérédia quando escreve: "Les phénomenes 

d'ajustement du LN pour s'adapter aux compétences linguistiques de son interlocuteur 

étranger ( ... ), montrent assez que l'apprenant peut exercer une sorte de domination à 

rebours sur le natif" (1987: 28; d. ainda Hérédia-Deprez, 1990; Pica, 1992; Vasseur, 

1987a). Outros autores partilham esta opinião, como Gaonac'h (1986), que lembra que a 

simplificação resulta de uma estratégia conversacional. Na mesma linha, Cicurel (1992) 

ou Hamers & Blanc (1989: 196-197) entendem-na como um dos procedimentos mais 

comuns de adaptação. Também De Pietro (1988a) adopta um ponto de vista interaccional 

para abordar o discurso simplificado. 

No presente estudo, para evitar confusões entre o referido fenómeno de 

sintonização e a realização interaccional da adaptação, procedimento mais vasto que o 

engloba, preferimos referir o primeiro como um ajustamento, distinguindo-o por inclusão 

do segundo16• 

A noção de ajustamento procura por conseguinte dar conta de uma conduta verbal 

presente em toda a troca exolingue, que resulta da intenção deliberada de produzir um 

discurso inteligível para um interlocutor que não domina bem a língua, conduta essa 

que deixa traços a nível material, observáveis por meio de uma análise do discurso e 

não compreensíveis objectivamente na ausência de uma abordagem dialógica da situação 

de comunicação. O ajustamento é uma das figuras interactivas da adaptação. 

16 Outros autores optam por esta terminologia, embora normalmente reine uma certa ambiguidade e 
uniformização no uso dos termos. Assim, Alber & Py (1986a: 11) falam em "mecanismos de ajustamento ao 
interlocutor"; Chaudron (1988: 54-55) refere-se aos "adjustments in teacher speech to nonnative-speaking 
learners"; Ellis (1984a: capítulo 5) alude ao "modelled speech" (cf. ainda Coste, 1984d; Ellis, 1986: capítulo 
6; Hakansson, 1986; Hérédia, 1987; Long, 1983a, 1983b; Lynch, 1988; Noyau, 1984). 
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3. Comunicativismo e adaptação, ou a transposição dos discursos do 

quotidiano para a situação pedagógica 

Subjacente aos estudos referidos no ponto anterior sobre a descrição dos contextos 

verbais pedagogicamente apropriados, nomeadamente à óptica comparativista e 

experimental que adoptam, à forma como discutem os seus resultados e às implicações 

práticas a que se propõem, está implícita a ideia da utilidade de transpor para a aula 

algumas características adaptativas observadas em situações de aquisição dita "natural" 

e consideradas pedagogicamente pertinentes, ideia que testemunha a influência do 

pensamento de Krashen (ver atrás). 

Tal utilidade foi em certa época insistentemente defendida pela DL, na sequência 

dos primeiros deslumbramentos comunicativistas e do prestígio que rodeou o ancestral 

método natural, levando ao enaltecimento de programas de imersão linguística (d. 

Diller, 1981; Krashen & Terrell, 1983; Terrell, 1982, 1986; para uma breve resenha, ver 

ainda Araújo e Sá, 1988b: 22-27, e Germain, 1993a; os artigos da ELA n° 82, de 1991, 

coordenada por Calvé, traduzem esta mesma ideia). Testemunhando um momento 

instável do percurso epistemológico da disciplina, durante o qual se afastou das ciências 

da educação, orientando-se para as novas ciências da aquisição ou da linguagem17, esta 

forma de abordar a interacção pedagógica merece aqui um breve comentário, enquadrado 

pelo modo como entendemos no capítulo 2 os "discursos naturais da aula". 

Pressupõem alguns didactas que o grau de aproximação entre os discursos escolares 

e os "naturais", nomeadamente no que diz respeito à utilização adaptativa da linguagem, 

está directamente relacionado com a sua qualidade pedagógica. Gera-se assim um grande 

interesse pela compreensão dos fenómenos comunicativos, procurando-se definir 

metodologicamente o conceito de "aula comunicativa" enquanto artifício de uma situação 

natural de uso da língua. 

No que toca em particular ao nosso objecto de reflexão, acredita;..se que os processos 

de modificação-simplificação resultantes das negociações desenvolvidas em situações 

naturais de aquisição da língua são os mais rentáveis, o que induz alguns autores a 

avaliar como inadequadas certas particularidades do input pedagógico, propondo a 

necessária alteração das formas escolares de utilização da linguagem (d. atrás, 

nomeadamente com Chaudron, 1988: 54-44; Ellis, 1985, 1986: capítulo 6; Hamayan & 

17 Sobre este período da história da DL, ver, entre outros, Galisson et al (1982), que referem a amnésia 
dos teóricos relativamente ao discurso pedagógico (1982: 14); Besse (1987) e Galisson (1986) posicionam a 
DL no campo das suas ciências conexas. 
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Tucker, 1980; Pica & Long, 1986). Tal inadequação resulta em particular dos seguintes 

traços do discurso pedagógico, ausentes da comunicação "natural": 

excessiva simplificação (Hatch, 1979); 

obsessão pela organização e planificação (Ellis, 1981); 

elevado grau de previsibilidade (Ellis, 1981); 

limitação das estruturas participativas (Güthrie, 1987); 

redução das oportunidades e formatos de negociação (Pica & Long, 1986); 

mobilização preferencial de procedimentos de simplificação estruturados em 

torno de representações unilaterais e estereotipadas do aluno (Pica & Long, 

1986). 

Na génese desta forma de pensar a comunicação pedagógica por analogia com 

outras situações de uso da língua está claramente, a nosso ver, um problema de base: 

uma concepção de língua desligada das suas condições ecológicas de uso, incompatível 

com o actual entendimento de comunicação interpessoal e de competência comunicativa 

(d. capítulos 1 e 2). Denotam ainda estas preocupações "naturalistas" um equívoco 

essencial: o de que é possível aos sujeitos da comunicação alterar aspectos ecológicos da 

situação e, por acréscimo, comportamentos verbais emergentes. 

Por estas razões, qualquer princípio de transposição situacional não é, do nosso 

ponto de vista, legítimo nem útil. 

Note-se que a clássica oposição entre o processo de aquisição natural, o privilegiado 

na orientação em causa, e o processo de aprendizagem escolar, colocando a questão da 

pertinência, ou da utilidade para a apropriação do saber verbal, da comunicação em 

sala de aula, está claramente envolvida nesta forma de encarar a aula de LE. Uma 

argumentação deste tipo encontra-se em particular na origem de certos conceitos 

negativos relativamente 'ao discurso pedagógico, definido como "inadequado", 

"impeditivo da aquisição", "inibidor", ou, na terminologia chomskiana, como um "input 

degenerado" (d. Hatch, 1979, cito in Güthrie, 1987: 190; Ellis, 1981; Güthrie, 1987; Gleason 

& Weintraub, 1978). 

Para concluir, importa ainda comentar o sentido da proposta de transposição dos 

discursos do quotidiano para a aula de LE do ponto de vista dos sujeitos da comunicação, 

mais propriamente do professor nas suas competências verbais na língua-alvo. 
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o perfil típico do professor de LE em Portugal caracteriza-se por um grande 

distanciamento intelectual, afectivo, cognitivo ou conversacional relativamente à língua 

que ensina, língua que para ele é também, na maior parte dos casos, estrangeira e 

aprendida em contexto escolar (d. Anexo, volume I: capítulo 3). Tal situação implica 

que este instrumento simbólico adquira com facilidade nas suas aulas o estatuto de 

objecto instrucional, isto é, que seja reduzido a um saber formal, imanente, constituído 

na exterioridade das situações de uso. O artificialismo que encontramos frequentemente 

em aulas de FLE não é indiferente à dificuldade que os docentes têm em lidar 

comunicativamente com a língua de que se servem para construir a comunicação e a 

aprendizagem. 

Ao experienciarem o francês como uma LE e ao terem sido submetidos a processos 

de escolarização dessa mesma língua semelhantes àqueles a que submetem mais tarde 

os seus alunos (d. de novo Anexo, volume I: capítulo 3), os nossos professores vêem-se 

impelidos, quer por uma competência interaccional reduzida (d. Moreira, 1990), quer 

por um conhecimento experiencial mais profundo e adequado do que significa para os 

seus alunos a aprendizagem do FLE na escola, a construir com eles episódios 

comunicativos necessariamente diferenciados dos que constrói um LN, e, 

consequentemente, a mobilizar outros procedimentos adaptativos. Queremos com isto 

dizer que as condutas de adaptação que desenvolvem não podem ser entendidas na 

ausência de uma relação com a língua e de uma competência interaccional em LE, nem 

de uma determinada representação dos processos de aprendizagem verbal naquela 

situação específica (d. Dabene, 1990a). 

Exemplificando, refira-se a dificuldade para o observador externo em concluir se 

um determinado comportamento verbal decorre de uma intenção adaptativa ou da 

competência limitada em LE do professor. Assim, a uniformização na realização dos 

fonemas distintivos [ã] e [l.]' que nalguns estudos sobre o foreigner talk é encarada 

como uma marca de adaptação, visando, por simplificação, facilitar o tratamento verbal 

pelo aprendente c).l.ja LM não os diferencia (caso do lusófono), pode, na nossa situação, 

traduzir tão só dificuldades de realização do próprio professor (d. Anexo, volume III, 

onde essa dificuldade é evidente). Outro exemplo significativo decorre da ausência no 

discurso pedagógico de certas reduções sintácticas e morfológicas aceites em termos de 

uso, observando-se a preferência pela hipercorrrecção formal e a rejeição da 

agramaticalidade (d. ainda Porquier, 1984, e atrás). Assim, o professor excede-se pela 

correcção formal, respeitando a ordem canónica das palavras e as regras gramaticais de 

construção frásica. 

O docente frequentemente ignora, na sua competência de locutor estrangeiro que 
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aprendeu uma língua normativa e que experienciou reduzidos contactos com nativos 

fora de um quadro escolar, como proceder a outro tipo de simplificações, e também não 

sabe avaliar a sua adequação em termos do uso real da língua. O medo de ser 

desvalorizado no seu saber profissional e de desrespeitar um objecto de ensino de que é 

legítimo representante na escola estão igualmente na origem de certas opções verbais. 

Conclui-se portanto que o professor não utiliza os mesmos processos de adaptação 

verbal presentes noutras situações exolingues, e isto porque não pode, porque não quer 

e porque julga não serem pedagogicamente desejáveis. Pensamos, nesta sequência, que 

o discurso em sala de aula coloca questões particulares, que apelam para quadro 

interpretativos endógenos e próprios. 

4. Para uma definição pedagógico-interaccional da adaptação 

Pretende-se neste item caracterizar o fenómeno que nos ocupa de uma forma 

extensiva e fundamentada em estudos realizados por referência a múltiplos contextos 

comunicacionais, com incidência naquele que nos ocupa (d. ponto 1), de forma a construir 

um corpo conceptual pertinente que oriente a análise empírica a efectuar na Secção II. 

4.1. Sobre uma questão algo marginalizada ... 

N o esforço conceptual que acompanhou esta investigação, sentimo-nos 

frequentemente isoladas nas nossas preocupações e posicionamentos teóricos. Com efeito, 

estudos empíricos sobre o nosso tema, adoptando uma mesma mentalidade 

etnometodológica e tomando como referência a aula de LE, são bastante escassos, embora 

comecem ultimamente a surgir alguns indícios que apontam para um interesse crescente 

em reverter este facto (d. Coste 1991b; py, 1995; Vasseur, 1995; Vieira, 1988, 1990, 1992a; 

revista AILE, nO 1, de 1992, e nO 2, de 1993; revista Lidil, n° 12, de 1995). 

Do nosso ponto de vista, os factores que seguem estão envolvidos na situação 

descrita e podem de algum modo explicá-la. 

• Estado teórico da DL 

O estado teórico ainda incipiente da DL, comentado por vários autores que fazem 

a história da disciplina e referem a ausência de conceitos didácticos verdadeiramente 

autónomos, consensuais, pertinentes e vigorosos do ponto de vista descritivo (d. Dabene, 

1995; Galisson, 1994; Germain, 1996; Halté, 1995; Reuter, 1995), constitui uma primeira 
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razão para a dificuldade que sentimos em delimitar um quadro conceptual coeso e 

estruturador do nosso trabalho (d. Introdução à Secção I). 

Esta razão tem a ver com os percursos disciplinares da nossa disciplina, cujo 

esforço de autonomização lhe tomou todas as energias no virar da última década, só 

muito recentemente a deixando disponível para proceder a investigações academicamente 

valorizadas e credíveis (ou creditadas) sobre o seu objecto de estudo, entretanto 

conceptualizado18
• Não esqueçamos ainda que a investigação em didáctica se camuflou, 

durante algum tempo, sob a pele de outras orientações científicas, de pendor mais 

disciplinar ou mais pedagógico, que refrearam a sua evolução téórica específica19• 

• Estatuto teórico do objecto de análise 

Por outro lado, só recentemente a aprendizagem interactiva de uma LE em contexto 

pedagógico é definida como objecto de investigação didáctica. 

Com efeito, apesar de remontar aos finais da década de 70 uma vertente etnográfica 

de análise da comunicação pedagógica preocupada com os comportamentos dos sujeitos 

e pondo em paralelo o discurso do professor e o do aluno (d. Mehan, 1979), só mais 

tarde tal orientação de trabalho se reflectiu no domínio específico da aprendizagem das 

LE na escola (d., entre outros, Allwright, 1988; Cazden, 1988; Chaudron, 1988; Kramsch, 

1984a, 1984b; Van Lier, 1988; d. ainda os artigos incluídos nalgumas edições especiais 

de revistas da especialidade, como os nO 55 e 61 da ELA, respectivamente de 1984 e de 

1986, ou o n° 153 do LFDLM, de 1980). 

o isolamento disciplinar da investigação científica, impedindo a convergência e 

articulação de estudos provenientes de várias áreas do saber, assim como os percursos 

teóricos da DL atrás referidos, contribuíram em particular para este facto. Lembremos 

que a abordagem pelo ângulo da interactividade do discurso em aula de FLE exige o 

rompimento de fronteiras disciplinares (d. Véronique & Vion, 1995a: Apresentação), 

sem que tal implique que se perca de vista uma óptica didáctica (a este propósito, d. o 

modo como se perspectiva hoje a DL no seio das suas disciplinas conexas, por exemplo 

em: Besse, 1987; Dabêne, 1995; Galisson, 1986). 

18 Entre os esforços desenvolvidos no sentido da autonomização disciplinar e da conceptualização do 
objecto de estudo da DL, ressaltamos: Alarcão (1989); Andrade & Araújo e Sá (1989); Bailly (1987); os 
artigos publicados na revista ELA nO 72, sob a direcção de Beacco & Chevalier (1988), consagrada ao 
Colóquio "Didactique des langues ou didactique de langues? Transversalités et spécificités", Paris, 18-20 de 
Junho de 1987; Besse (1985, 1987, 1989); Bronckart (1989); Cain (1992); Chiss (1989); Coste (1986b, 1986c, 
1987); Galisson (1986, 1989a, 1989b); Germain (1989); Porcher (1986); Richterich (1989). 

19 Moirand (1986, 1988a, 1988b, 1989b, 1990), em análises do discurso de revistas de didáctica, mostra a 
evolução de uma área disciplinar à procura da sua autonomia (d. ainda nota 17). 
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Note-se finalmente que o facto de, num passado próximo, a DL se ter preocupado 

sobretudo com as modalidades de transposição para contexto pedagógico dos 

procedimentos interactivos ocorrentes em situações não instrucionais, valorizando os 

meios "naturais" de comunicação a partir da distinção de Krashen (1981) entre processos 

de aquisição e processos de aprendizagem (ver acima, ponto 3), conduziu a um certo 

desinteresse pela especificidade da interacção escolar como contexto propício à 

apropriação da LE. 

• A aula de LE enquanto contexto investigativo 

Na linha do que acabamos de afirmar, importa não esquecer que a aula de LE é 

ainda hoje considerada por alguns autores, sobretudo por aqueles que desenvolvem 

investigações em contextos institucionais que não legitimam o saber didáctico, um objecto 

de investigação desvalorizado e pouco prestigiante, sobretudo no que toca à pertinência 

da interacção que nela se faz para a compreensão dos processos de aquisição da LE (d. 

acima, ponto 2, e Breen, 1985, ou Savignon, 1991, com uma mesma opinião). 

• Um enquadramento teórico pertinente em construção 

Do conjunto dos motivos aduzidos resulta naturalmente um outro, bastante 

decisivo: a inconsistência de quadros teóricos pertinentes para a nossa problemática, 

tendo em conta que eles integram conhecimentos provenientes não só da DLE, mas, 

mais alargadamente, de outras áreas científicas contributivas, como as ciências da 

linguagem ou mesma a pedagogia geral, só recentemente disponíveis e proficuamente 

articuláveis com a nossa disciplina. 

Note-se que a análise que propomos de adaptação verbal apela, por um lado, para 

um entendimento interactivo e colaborativo da comunicação pedagógica, ·logo, para 

quadros interpretativos dialógicos, por outro, para métodos de abordagem apoiados 

numa análise conversacional de índole etnometodológica, sem esquecer uma noção da 

aprendizagem escolar como um processo construído pela comunicação e com a mediação 

de um locutor mais competente e empenhado, tudo isto no quadro de uma visão 

ecológica da aula que relaciona os fenómenos descritos com uma certa tradição social e 

cultural (cf. Anexo, volume I). 
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4.2. Sinais de mudança 

Apesar do que acabamos de afirmar, podemos encontrar sinais de uma mudança 

desejável desta atitude teórico-metodológica perante a interacção em aula de LE, e, em 

particular, a actividade adaptativa, em estudos vários que procuram desenvolver noções 

fundamentais e, muito particularmente, em instrumentos de observação da interacção 

em aula de LE que nos últimos anos têm sidos produzidos no quadro da supervisão e 

da formação de professores, ou, mais recentemente ainda, de projectos de formação de 

um aprendente reflexivo e autónomdO . Tais instrumentos incluem uma série de 

categorias de observação que se dirigem a fenómenos adaptativós, exprimindo a vontade 

dos seus autores de os conceptualizar empiricamente, tal como a sua convicção de que 

eles traduzem uma característica intrínseca à construção comunicativa da aula, 

eventualmente útil na reflexão sobre determinados aspectos do perfil do aprendente e 

do professor1• 

Este novo facto emergente, reflectindo uma necessidade do terreno social onde se 

move a DLE, motiva a disciplina, no quadro das suas finalidades mais estritas, para o 

desenvolvimento de um conhecimento fundamentado que a apoie e estimule. Por outras 

palavras, encoraja o estudioso em DLE, preocupado em estabelecer pontes entre a 

investigação sobre o terreno e a formação dos agentes pedagógicos, a prosseguir numa 

linha de trabalho conciliada com as necessidades do público, tal como elas são 

apercebidas por quantos reflectem sobre esta questão. 

o interesse pela construção da adaptação discursiva que se manifesta no âmbito 

de finalidades de trabalho explicitamente formativas está hoje também presente na 

investigação de índole mais fundamental, testemunhando a necessidade, na esfera da 

discussão interna do próprio quadro teórico da DL, de desenvolver estudos nesta 

20 Entre a bibliogJ;afia que nos permite tal conclusão, merece uma menção muito especial a que provém 
do mundo anglo-saxão e canadiano-francófono, dominante nesta matéria (cf. Allwright, 1988; Allwright & 
Bailey, 1991; Chaudron, 1988; Ellis, 1984a, 1987, 1990; Germain, 1990, 1991, 1992; Germain, Hardy & 
Pambianchi, 1991; Kramsch, 1984a, 1984b; Nunan, 1989; Van Lier, 1988; Wajnryb, 1992). Mas também na 
literatura francesa aparecem ecos de uma preocupação semelhante (cf. Cicurel, 1984, 1985, 1988, 1989a, 
1989b, 1989c, 1990, etc; Grandcolas, 1984, 1986, 1989; Halté, 1993b, 1993c, 1994, 1995; Nonnon, 1990, 1991, 
1993). Não esqueçamos, finalmente, autores portugueses que trabalham nesta problemática, como Almeida 
et aI (1995, no prelo); Andrade (1993); Andrade & Araújo e Sá (1994a); Araújo e Sá (1992a, 1993, 1994); Babo 
(1988); Castro (1987); Vieira (1988, 1990, 1992a, 1993) ou Vieira & Moreira (1993). 

21 Para exemplificar, tenha-se em conta algumas categorias propostas na TALOS (Target Language 
Observation Sheme) de Ullman & Geva (1984), em múltiplos instrumentos de observação incluídos em 
Vieira (1993b), tais como a Ficha de Observação de Actividades (autonomização) (1993b: 107-108), a Grelha de 
Caracterização de Actividades (1993b: 141-142) ou a Análise do Processo de Negociação (1993b: 159-160), ou ainda 
nas propostas para o desenvolvimento do autoconhecimento dos aprendentes em Vieira & Moreira (1993). 
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temática. Neste sentido, Coste (1991b), retomando uma ideia já anteriormente avançada 

(d. Arditty & Coste, 1987), refere que a aproximação entre a DLE e os estudos sobre a 

aquisição das LE, útil para explicar como se aprende em aula de LE, passa sobretudo 

pela constituição de uma linha de trabalho centrada sobre a análise da gestão da 

divergência códica, com ênfase nas situações de disfunção, ou, nas palavras do autor, 

pela: "attention portée au caractere dissymétrique des échanges exolingues et à tout ce 

que peut entrainer de spécifique cette situation de fait" (Coste, 1991b: 12; ver ainda 

Matthey,1995)22. 

4.3. A adaptação na construção da aula de LE 

A nossa intenção neste momento do trabalho é apresentar os contornos de uma 

definição interaccional da adaptação verbal em aula de LE, explicando o conceito que nos 

ocupa em termos de um comportamento pedagógico-interactivo que está no centro da 

construção deste evento verbal. 

Clarificar a noção da forma como o faremos obriga à conjugação de uma série de 

conhecimentos relacionados com a evolução investigativa mais recente em ciências da 

linguagem (em particular em análise conversacional e em etnometodologia da 

comunicação), em aquisição/aprendizagem das línguas, em ciências da educação e, 

mais concretamente, em DL (d., a este propósito, o que afirmam Véronique & Vion, 

1995b: Apresentação). Precisando, a definição interaccional da adaptação que segue é 

tributária: 

de vertentes etnometodológicas de abordagem do acontecimento social, 

comunicativo e pedagógico; 

do entendimento interaccional e construtivista do processo social de 

apropriação de uma língua; 

de princípios consagrados pela abordagem comunicativa, nomeadamente nas 

articulações que 'propõe entre um trabalho interactivo sobre a língua e um 

trabalho cognitivo sobre a aprendizagem. 

Em termos mais próximos, o conceito que se propõe surge no desenvolvimento 

22 Esta necessidade ficou particularmente evidenciada nas convergências disciplinares estabelecidas no 
Colloque International Analyse des Interactions, que ocorreu em Aix-en-Provence em Setembro de 1991 (cf. 
Véronique & Vion, 1995a; 1995b) ou no IX' Colloque International Acquisition d'une Langue Etrangere: Perspectives 
et Recherches, que reuniu investigadores provenientes de múltiplos horizontes teóricos em Saint-Etienne, no 
mês de Maio de 1993 (cf. Pochard, 1994). 
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dos estudos sobre as qualidades dos contextos verbais que enquadram a aprendizagem 

da língua de que demos conta no ponto 2, nomeadamente no que toca à definição 

interaccional de input e à preocupação com os processos colaborativos que levam à sua 

emergência. 

4.3.1. A noção 

Desenvolvemos no capítulo 2 uma abordagem etnográfica da aula que nos colocou 

numa perspectiva socio-ecológica de observação dos fenómenos verbais que nela têm 

lugar. Tal perspectiva implica, de acordo com Gumperz (1989: 117 e seguintes) ou 

Mehan (1979), a deslocação do objecto investigativo dos conteúdos ou das técnicas de 

ensino para as condições de aprendizagem, ou, melhor, para os aspectos da situação e da 

experiência, do professor e do aluno, que têm incidência marcada na transmissão dos 

saberes e na definição das aquisições (Gumperz, 1989: 117). Nesta medida, encara-se o 

ensino e a aprendizagem como processos interactivos que se organizam em torno de 

um saber preciso e que necessitam da participação activa de ambos os parceiros sociais 

(Bruner, 1983a, 1983b; Garnier, Bednarz & Ulanovskaya, 1991b; Mehan, 1979: 63; Nonnon, 

1991). Falámos assim nos sujeitos pedagógicos como co-adjuvantes de um mesmo 

processo, partilhando responsabilidades no seu êxito ou no seu fracasso (Cazden, 1988: 

92). 

A compreensão que temos da actividade de adaptação verbal, apoiando-se nestas 

pressuposições, exige uma atenção conjugada às estratégias pedagógico-verbais 

desenvolvidas em conexão pelo professor e pelos alunos em torno do saber e à forma 

como, através delas, ambos criam um quadro comunicacional próprio ou um espaço 

interactivo flexível e variável (Matthey, 1990, 1995; Vion, 1991), instituindo-se 

mutuamente como interlocutores e fabricando o sentido interpessoal (d. capítulos 

anteriores). 

Nestas condições, por actividade dialógica de adaptação verbal entende-se, no 

contexto do nosso estudo, uma actividade pedagógico-interactiva da responsabilidade 

conjunta de ambos os sujeitos, professor como turma, que se situa na ordem da 

metacomunicação, sendo regulativa, e que consiste na gestão da problematicidade (real 

ou intuída) do acontecimento verbal, tendo em vista criar condições optimais para 

atingir a finalidade pedagógica assinalada à aula de LE: a construção de novos saberes 

comunicativos. Neste sentido, aproxima-se de algum modo da conduta de reparação no 

seu sentido mais lato, tal como a define Schwartz: "strategy for achieving understanding 
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when there is some kind of breakdown or trouble, or some is antecipated" (1977, cit. in 

Tarone, 1980: 425; na mesma linha, d. Coupland, Wiemann & Giles, 1991b; Matthey, 

1991; Py & Alber, 1986), ou da actividade de ajustamento interaccional (Van Lier, 1982, 

referido em Kramsch, 1984a: 63; Vasseur, 1987b). 

Esta definição põe em palco os mecanismos de regulação conjunta da comunicação 

(Hudelot, 1992; Stubbs, 1979) que tornam possíveis actos verbais convergentes durante 

os quais os sujeitos se mantêm em contacto entre si e com o saber, assegurando o "ritual 

equilibrum" da situação (Goffman, 1955, cito in Stubbs, 1979: 157). Pressupõe-se que o 

desencadeamento de tais mecanismos assenta na consciência mais ou menos profunda 

da proximidade de obstáculos na relação entre o aluno e o saber e na urgência empenhada 

em ultrapassá-los de uma forma útil a um processo de ensino/aprendizagem em marcha 

(Coste, 1984d; Gumperz, 1989: 117). Neste sentido, a regulação aqui em causa é 

simultaneamente verbal e cognitiva, concretizando-se em momentos durante os quais os 

sujeitos prestam atenção não à comunicação em si mesma, mas antes aos meios verbais 

necessários para comunicar e às formas de os aprender (d. Bange, 1991a; Griggs, 1991; 

Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994: 128-129; Nonnon, 1990; ver Nonnon, 1991: 31 para a 

noção de estratégia de intervenção cognitiva). 

Compreender a actividade de adaptação implica ainda e sobretudo relacioná-la 

com a natureza e função sociais da situação em que ocorre, a partir das quais se esboçam 

as pressões exercidas sobre esta conduta relacional. Hamers & Blanc, a propósito, falam 

em factores condicionantes, tais como o quadro genérico da comunicação, o assunto, a 

finalidade ou a identidade dos sujeitos e seus papéis respectivos (1989: capítulo V). Por 

outras palavras, esta não é uma conduta essencialmente linguística ou interactiva, mas 

antes social ou pedagógica: "People ( ... ) adapt their speech according to the person they 

are talking to ( ... ). These are social rather than purely linguistic constraints" (Stubbs, 

1979: 154). Podemos entãó compreender que, na aula, os desvios adaptativos não se 

motivam na ausência de "completamento interaccional" (d. Roulet, 1986; Roulet et aI, 

1985; ver capítulo 1, 2.1.), nem mesmo na identificação de uma divergência na apreensão 

do mundo, mas antes na consciência de disfunções na complexidade da relação 

pedagógica. 

Conclui-se do que precede que a conduta de adaptação dá conta da interacção 

entre os problemas precisos que ocorrem no processo de ensino/aprendizagem, as 
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reacções dos locutores a eles e as estratégias pedagógicas de resolução. Assim, observar 

a adaptação é observar as actividades conversacionais dos sujeitos (Gülich, 1993: 141), 

ou melhor, atentar nos modos de produção do texto pedagógico Oeanneret-Beguin, 

1991). 

Esta forma de aproximar a aula permite-nos aceder à sua história (à sua durée, 

Nonnon, 1990), isto é, à trama comunicacional "en train de se faire" (Bautier-Castaing, 

1990), evidenciando as propriedades que lhe advêm da sua qualidade de evento 

modificável e flexível, dinâmico e vivo, sempre irreversível, que se serve de um tempo 

conversacional progressivo e pedagogicamente organizado rio qual se inscrevem os 

comportamentos dos sujeitos. Analisar os episódios de adaptação introduz-nos, 

consequentemente, na temporalidade da aula, ou seja, na dimensão da incerteza: 

"réintroduire l'incertitude, c'est réintroduire le temps, avec son rythme, son orientation, 

son irréversibilité" (Bourdieu, 1980: 169, cito in Nonnon, 1990: 163). Assim, a abordagem 

que propomos desvela um evento caracterizado por constantes modificações dos objectos 

discursivos e dos processos que os constituem, ou por uma permanente tensão que põe 

a nu os momentos de problematicidade mais importantes e a sua deslocação ao longo 

do diálogo. 

Por outro lado, mostra-nos também as diferentes atitudes e representações dos 

sujeitos face à situação em que estão envolvidos, e, mais particularmente, ao saber 

língua. 

A adaptação que aqui estudamos, ocorrente em episódios de gestão local, tem a 

ver com processos pedagógico-interactivos que se actualizam em micro-sequências 

comunicativas (Nonnon, 1990). Distingue-se assim de um outro tipo de organização 

discursiva hierarquicamente situada a um nível superior e a que aludimos na 

Apresentação do nosso Anexo (d. volume I: capítulo 4), a gestão em passos pedagógico

didácticos da aula, em função de um processo de ensino/aprendizagem com uma 

determinada lógica global de progressão organizada em torno de objectivos, conteúdos 

e actividades verbais e de aprendizagem. Esta planificação de nível superior, como 

vimos então, cabe legitimamente ao professor, enquanto organizador do evento 

pedagógico ao longo do ano, a quem compete ainda garantir uma certa progressão 

processual e a estabilidade interna e externa das tarefas propostas (d. Hudelot, 1992, 

que distingue entre étayage global, que tem a ver com o desencadear de mecanismos de 

comunicação, e local). 

Os dois níveis de gestão do discurso aqui implicados estão, obviamente, articulados 
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por laços sólidos de inclusão e de inter-influência. Com efeito, as decisões adaptativas 

tomadas pelo professor quanto à selecção dos dados a tratar, ao modo de o fazer ou ao 

tempo a conceder-lhes não deixam de depender quer de obrigatórias decisões tomadas 

a um nível superior de funcionamento discursivo da aula, que tem a ver com a sua 

progressão, quer da materialidade dialógica realizada em conjunto, a qual obriga por 

vezes a uma alteração de tais decisões primeiras. Está aqui em causa a inevitável relação 

de permeabilidade entre dois momentos da acção pedagógica, o pré-activo e o inter

activo, relação evidenciada por autores como Clark & Peterson (1986), Donnay & Charlier 

(1990), Malamah-Thomas (1987) ou Tochon (1989a, 1989b, 1993): 

"il est important de retenir que la planification ( ... ) est en constante adaptation: les 
interactions pédagogiques peuvent provoquer des modifications qui portent sur les contenus 
et sur la maniere de les traiter. Les réactions des éleves entrament parfois des mutations 
dans les plans de l'enseignant(e), ( ... ). Un modele réaliste de la planification, viable en 
classe, doit être adaptatif" (Tochon, 1993: 89). 

Note-se aqui que estar disponível para esta permeabilidade constitui uma das 

componentes da expertise profissional (Tochon, 1989a, 1989b; Van Lier, 1988; esta questão 

será retomada no quadro do estudo empírico da Secção II). 

A definição interaccional da adaptação pedagógica, que dá conta da sua construção 

dialógica em tempo real, parte do pressuposto de que a conduta em foco deixa marcas 

visíveis na materialidade da aula, dando-se a observar (Gülich, 1993). 

o ponto de partida da conduta adaptativa é sempre uma perturbação ou um 

conflito na comunicação pedagógica, primeiro indício para o observador da probabilidade 

de ocorrência de um episódio adaptativo e eixo em torno do qual as outras marcas 

textuais se organizam23• A actividade de regulação é consequentemente visível nas 

successivas transformações (reformulações, repetições, simplificações, mudanças de 

débito ou de intensidade da voz, concepção de novas actividades verbais, etc) que vai 

sofrendo o texto pedagógico na sequência da identificação de obstáculos considerados 

significativos, transformaç'ões que reforçam a condição de pluri-enunciação da aula 

(Jeanneret-Béguin, 1991; Nonnon, 1990), ou melhor, a construção diafónica deste tipo de 

discurso (Cazden, 1988; Cicurel, 1988, 1992; Ellis, 1990; d. discussão no capítulo 2). 

23 Note-se que idêntico procedimento de identificação destes episódios pode ser encontrado em autores 
que trabalham no quadro de uma orientação etnometodológica, seja em análise das conversações assimétricas 
(Coupland, Wiemann & Giles, 1991; De Gaulmyn, 1991a, 1991b; Gülich, 1986a, 1986b, 1990, 1993; Gülich & 
Kotschi, 1983; Kotschi, 1986; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Vasseur, 1987a, 1987b, 1990a, 1990b, 1991, 
1995), seja, mais concretamente, por referência ao discurso pedagógico (como Van Lier, 1988; Vieira, 1988). 
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Estas marcas, na definição interactiva que lhes damos, são um dos traços das 

competências pedagógico-verbais do professor e também dos alunos, testemunhando a 

forma como são capazes de utilizar com finalidades pedagógicas a linguagem 

instrucional. 

4.3.2. A adaptação e a cultura comunicacional da aula 

O entendimento de actividade dialógica de adaptação verbal que foi apresentado 

leva-nos a concebê-la como uma conduta constitutiva da especificidade da interacção 

em situação pedagógica. Especificando, os momentos adaptativos não se limitam a 

episódios acidentais, pontuais, nos quais se procura resolver problemas ou obstáculos 

locais intrínsecos à frágil situação de ensino/aprendizagem: eles estão antes firmemente 

integrados na matriz socio-cognitivo-interactiva da aula, ou seja, fazem parte da sua 

qualidade colaborativa, assimétrica e pedagógica, determinam de um certo modo a sua 

configuração dialógica e influenciam o desenrolar das actividades verbais. De um modo 

mais global, fazem transparecer a cultura da aula de línguas, nas suas particularidades 

descritas no capítulo 2. 

Tivemos oportunidade de afirmar no capítulo 1 que, embora a adaptação esteja 

presente em qualquer evento comunicativo, ela aumenta em intensidade, exigência, 

frequência e utilidade com o afastamento dos seus actores, o que implica que as situações 

de maior tensão funcionem como lupas no estudo desta conduta, que varia na proporção 

directa do eixo postulado cujos pólos são o encontro endolingue/monolingue e o 

exolingue/bilingue (d. ponto 1). 

A situação pedagógica, porque é assimétrica e se orienta para a aprendizagem, 

propicia com frequência episódios adaptativos. A aula de LE, por seu turno, que atrás 

caracterizámos também pelo modo como reforça as assimetrias institucionais e face ao 

saber académico, -dada a homologia desse saber com o instrumento de comunicação da 

qual lhe advém a sua qualidade bilingue, ao protagonizar um dos contextos pedagógicos 

de maior desequilíbrio interpessoal, tensão e fragilidade, potencializa os comportamentos 

reguladores de adaptação. Nesta ordem de ideias, é um contexto particularmente 

favorável à sua observação. 

A discussão desta afirmação retoma algumas ideias já avançadas quanto à natureza 

da interacção em aula de LE na sua relação com o objecto do saber. De facto, se a 

adaptação verbal está presente em qualquer aula, como forma de conjugar um projecto 
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de ensino com um outro de aprendizagem por meio de um saber em construção na 

comunicação, na de LE adquire uma dimensão reforçada, dadas as peculiaridades da 

língua utilizada, instituída simultaneamente em veículo desse processo e em objecto a 

construir. A assimetria acrescida que daqui resulta afasta ainda mais entre si os sujeitos 

que comunicam, tornando a situação verbal particularmente dilemática, logo, 

aumentando as oportunidades de mobilização da conduta em causa e alargando o seu 

campo de acção não só ao objecto da comunicação, o saber a adquirir, mas também ao 

próprio veículo que o transmite, a língua de comunicação. O professor de LE atento a 

este facto e ao seu aluno e cumpridor do contrato que a ele o liga e que lhe exige zelar 

pelas condições da comunicação, acreditando que elas condicionam as condições de 

aprendizagem, é, deste modo, impelido a colocar no centro da interacção os próprios 

procedimentos de produção verbal, seus e do aprendente, promovendo um "esquema 

interaccional facilitador" da comunicação e da aprendizagem (Cicurel, 1994e), assim 

criando condições de utilização da língua especialmente propícias à adaptação. 

Os formatos particulares da adaptação em aula de LE que daqui resultam mostram 

claramente que nela se lida com um saber que não existe na exterioridade da comunicação 

que o actualiza ou fora dos sujeitos que o usam: "Le savoir que le professeur de langue 

doit transmettre n' est pas un ensemble de connaissances fini et prévisible mais une 

'matiere' se constituant dans l'imédiateté de l'interaction didactique" (Cicurel, 1990: 23; 

ver ainda Nunan, 1992: 32). 

Alguns dos traços da actividade adaptativa pedagógica que de seguida 

procuraremos realçar radicam nesta peculiaridade do saber na aula de línguas. 

Estando a comunicação e a aprendizagem intimamente relacionadas, a adaptação 

é um processo que se situa na interface entre ambas; significa isto que, se na aula a 

comunicação se organiza tendo em vista criar oportunidades para aprender a língua (d. 

atrás as especificidades do discurso da aula), os procedimentos a que recorrem os 

sujeitos para tutelar a comunicação resultam, por acréscimo, em procedimentos que 

igualmente tutelam a aprendizagem, e vice-versa. Assim sendo, em contexto instrucional, 

a adaptação assume inevitavelmente uma dimensão ambivalente: ela está na origem da 

gestão interaccional e, simultaneamente, tutela a aprendizagem (d. atrás quando a 

identificámos como uma conduta simultaneamente interaccional e cognitiva). Falamos 

assim em adaptação pedagógico-comunicativa e percebemo-la como mais uma das dimensões 

da pedagogização do discurso (d. capítulo 2, 2.2.2.). 

Protagoniza-se nesta especificidade uma diferença fundamental com a actividade 
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de adaptação em contextos naturais e endolingues (d. capítulo I), onde visa 

essencialmente a gestão da divergência e da alteridade dos mundos simbólicos 

interpessoais ou da relação entre um eu e um tu não coincidentes. Em situação de aula, 

a conduta de adaptação não se limita a estabelecer as pontes dialógicas a que aludia 

Bakhtine: ela situa-se mais precisamente no quadro da relação dialéctica triangular e 

interactiva entre um eu aprendente, um tu professor e um saber língua que os liga, ou seja, 

da relação didáctica: "la dialectique du 'je' et du 'tu' n'a pas sa place dans la classe de 

langue. Ce qui y prédomine c'est la relation de chacun avec un savoir, non la relation 

interpersonnelle" (Gauthier, 1981, cito in Dabene 1984: 138; d. ainda Nonnon, 1991). 

Note-se que a acção conjunta na qual se baseia a adaptação se complexifica quando 

incluímos este novo elemento na rede interaccional em que se apoia. Assenta neste 

facto a distinção proposta por alguns autores entre contrato de colaboração e contrato 

didáctico, o primeiro tendo como objectivo exclusivo a regulação de problemas de 

intercompreensão e o segundo acrescentando-lhe ainda a transmissão/apropriação do 

código verbal (De Pietro, Matthey & Py, 1988; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1993; Py, 

1990, 1991: 153). 

Nas condições expostas, facilmente se relaciona a actividade de adaptação com o 

sucesso da aula de LE, ou, como afirmam Giacomi & Hérédia (1986), se entende a sua 

clara "orientação para o êxito" do encontro verbal (ver ainda Charnet, 1995: 136, que 

fala em "bem-estar conversacional"). Do ponto de vista do professor, se ensinar é sempre 

"encenar discursivamente um saber" (Gambier, 1988: 53; Nonnon, 1991), tal operação, 

para se rodear de eficácia pedagógica, exige-lhe que, enquanto organizador do discurso, 

seja capaz também de "fazer saber" (Gambier, 1988: 53), o que pressupõe a capacidade 

de reunir num só texto o seu discurso, o saber e o aluno (d. noção de scaffolding ou de 

assistência cognitivo-verbal de Slobin, in Long & Sato, 1984; ver ainda o conceito de 

étayage de Bruner, 1983b). A actividade de adaptação materializa tal capacidade. 

Indo mais longe, podemos ainda encará-la como um comportamento com uma 

clara orientação pedagógica, no sentido que lhe dá Bruner, isto é, cuja função primeira é 

suportar as aprendizagens verbais. Por outras palavras, usando a interacção como meio 

e objecto de aprendizagem, a actividade adaptativa prepara o saber com fins aquisicionais 

(Nonnon, 1991). Radica nesta utilização do diálogo, que traduz uma relação de tutela, a 

sua dimensão de didacticidade. Deste modo, as condutas de adaptação são um dos 

traços mais evidentes da presença entre os interactantes de um contrato didáctico que 

se apoia nas diferentes posições face ao saber de cada um e na vontade colectiva de 

fazer partilhar esse saber, instituindo a aprendizagem como finalidade da troca verbal. 
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As relações estatutárias especializadas que encontrámos no acontecimento peda

gógico reflectem-se noutras características fundamentais da adaptação em aula de LE. 

Dar uma definição interaccional à adaptação no contexto em que nos movemos é 

entendê-la como um dos aspectos da gestão conjunta de um processo de transmissão/ 

construção de saberes. Tal forma de gestão conjunta não se traduz, necessariamente, 

numa distribuição equável dos actos adaptativos do professor e dos alunos, nem numa 

diluição das relações discursivas que mantêm. Assim, se os episódios de adaptação só 

se compreendem no quadro de um circuito dialógico de comunicação que o aluno 

integra e influencia, a realização interaccional do movimento adaptativo pertence 

legitimamente, em termos do discurso público da aula, ao locutor expert, embora este 

possa, por vezes, delegá-la noutro aluno, ou mesmo aceitar que espontaneamente um 

membro da classe assuma funções de tutela. Por outras palavras, ao professor cabe 

sempre seleccionar a pertinência colectiva dos desencadeadores potenciais de momentos 

adaptativos, decidir quais os métodos mais adequados de tratamento e delimitar espaços 

e tempos para os realizar. Nonnon (1991), nesta mesma lógica, pensa que a actuação 

adaptativa exige dele responsabilidades e competências acrescidas, nomeadamente saber 

interpretar a situação e ajudar a desenvolvê-la no sentido positivo, recorrendo a 

instrumentos cognitivos e verbais que necessitam de estar constantemente disponíveis. 

A configuração do episódio adaptativo traduz, por tudo o que temos vindo a 

dizer, a cultura pedagógica da aula, mais propriamente os direitos e deveres discursivos 

daqueles que a formam, denotando e reforçando as relações de dominância e o papel de 

locutor expert do professor (Bouchard & De Nuchêze, 1987a). 

Note-se que idêntica especialização pode ser encontrada em situações de 

comunicação exolingue, como também pensam Hamers & Blanc (1989: 186). Assim, por 

exemplo, Deen (1994) demonstra que, embora frequentemente seja o LNN a indicar o 

problema, cabe ao LN repará-lo. Dausendschõn-Gay & Kraft (1991) notam uma 

distribuição específica pelos sujeitos das actividades conversacionais (nas suas funções 

e nas estratégias mobilizadas) e Colletta (1991c) conclui no mesmo sentido, após uma 

análise de comportamentos verbais exolingues onde observa que compete ao LN orientar 

o discurso, introduzir o tema e regular as trocas verbais. Num outro estudo, Kraft & 

Dausendschõn-Gay (1994) mostram que é o LN que interpreta o problema, trabalha as 

informações disponíveis, apresenta o modelo verbal e analisa a língua (d. ainda Pica, 

1988; Vasseur, 1990a, 1990b). Não obstante, este é um traço mais evidente e que recobre 

um maior número de factos em situação institucional, devido especialmente aos 

problemas de figuração que pode colocar noutros contextos (d. ponto 1). 
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4.3.3. Uma vertente da dimensão negociativa da aula de LE 

A forma como entendemos a actividade de adaptação na sua relação com episódios 

de ruptura e com a disponibilidade pedagógica para os resolver coloca este processo 

verbal no quadro das actividades de negociação (cf. capítulo 1). 

Note-se que a adaptação parte sempre da aceitação interactiva da dimensão do 

outro, real ou virtual, dependendo da vivência subjectiva do encontro verbal e mantendo

se numa dimensão de possibilidade ou de probabilidade que tem a ver em última 

instância com a sua inserção num tempo e numa relação que se desenrolam. Por estas 

qualidades, é uma das facetas da construção colaborativa do acto pedagógico a nível 

interactivo (cf. Ançã, 1992), o que levou Pica (1992) a falar na "natureza negociada do 

ajustamento" e Py (1986) na "construção de um idiolecto bilateral" (cf. ainda Gass & 

Varonis, 1991: 127; Nonnon, 1993; Nunan, 1989: 45; Pica, 1992; Riley, 1985a; Vieira, 1990; 

Young & Doughty, 1987). 

Tendo em conta que a negociação pedagógica se distingue em vários aspectos 

daquela que encontramos em contextos naturais (cf. capítulo 2), nomeadamente no que 

diz respeito às posições relativas dos sujeitos, às suas capacidades negociais, aos objectos 

negociáveis e aos tempos de negociação, a adaptação em aula de LE, também por este 

motivo, não se confunde, nos procedimentos que utiliza, com aquela que ocorre noutras 

situações. 

Em particular, a sua qualidade negocial é frequentemente uma potencialidade, 

por exemplo nas situações em que o aluno se demite do seu estatuto de aprendente ou 

revela ausência de vontade de aprender (cf. à frente a noção de consciência pedagógica de 

aprendente), o que, pela sua qualidade de público cativo, é frequente. Note-se que a 

negociação exige dos sujeitos disponibilidade para se reconhecerem mutuamente nas 

suas relações complementares, colocando-se em papéis discursivos acessíveis, 

disponibilidade e~sa que é fruto de um empenho pedagógico e de uma aceitação do 

outro enquanto parte integrante de um projecto colectivo. 

Por outro lado, importa lembrar que o aluno raramente sabe para onde vai e 

como se comportar em termos específicos, já que desconhece o projecto pedagógico do 

professor, assim como o conteúdo em causa. Esta situação explica de certo modo a 

redução das suas possibilidades e capacidades negociais e inibe a diversificação das 

configurações adaptativas em aula de LE, tornando-as dependentes dos comportamentos 

verbais do docente. 
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Assim, a assimetria e o desequilíbrio que caracterizam o chamado "modelo 

negocial" da aula de LE (Scarcella & Higa, 1981; Vieira, 1988, 1990, 1993b), implicam 

que, muito frequentemente, as condutas de adaptação relevem mais de uma dimensão 

representativa do aluno do que de verdadeiras trocas interactivas durante as quais se 

manifesta no seu percurso real de aprendizagem, isto é, na sua dimensão de aprendente. 

Esta característica retira-lhes alguma eficácia. 

Apesar do que acabamos de afirmar, a adopção de um model~ de negociação 

pedagógica para abordar as trocas de adaptação é, na condição de respeitar as 

particularidades da aula de LE, extremamente positivo (cf. Scarcella & Higa, 1981, ou 

Varonis & Gass, 1985b, que também o propõem), porque permite: 

concebê-las num circuito dialógico de comunicação; 

ultrapassar quadros de análise formais, centrados nos produtos linguísticos, e 

abordá-las na sua funcionalidade dentro de um projecto de ensino/ 

aprendizagem; 

desenvolver uma análise etnográfica, que as observa nas suas relações com o 

contexto de comunicação em que surgem e nas suas regras socioculturais de 

funcionamento, proporcionando a construção de esquemas interpretativos com 

maior realidade empírica; 

retirar dos resultados da análise ilacções úteis do ponto de vista da formação 

dos sujeitos implicados, professor como alunos, na medida em que relaciona 

a competência interactiva de negociação com o perfil pedagógico dos sujeitos 

(Erickson, 1982; Ellis, 1986; Vasseur, 1993; Vieira, 1990, 1992a). 

4.3.4. Adaptação e variação das práticas 

Evidenciam as propriedades que temos vindo a assinalar à conduta verbal em 

estudo que ela se encontra na génese de muitos dos fenómenos que protagonizam os 

momentos de variação encontrados na aula, ou a sua qualidade viva e dinâmica (d. 

capítulo 2). Erickson (1982: 169 e seguintes) visualiza esta mesma ideia através de uma 

pauta (um cenário) sobre a qual múltiplas "variações adaptativas" se podem compor. 

Vimos atrás que o discurso pedagógico é duplamento constituído por uma palavra 

ritualizada, fruto da planificação e de rotinas pedagógicas, e por uma variação que nela 

se apoia, variação essa cujo ponto de partida são sempre dados interaccionais concretos. 
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Na construção desta "improvisação colectiva" intervêm activamente as condutas 

adaptativas dos parceiros pedagógicos, aquelas que lhes permitem lidar com 

"acontecimentos fortuitos" (Erickson, 1982) ou com "circunstâncias anómalas" (Mehan, 

1979), momentos de desequilibração que exigem as "decisões improvisadas" que 

conferem singularidade à aula de LE. 

Por outras palavras, ao serem largamente impremeditadas e ao conformarem-se 

materialmente através de procedimentos díspares, únicos e próprios a cada contexto 

específico de comunicação, muito particularmente aos seus actores, às representações 

que têm da relação pedagógica e às capacidades negociais que desenvolveram, as trocas 

de adaptação são responsáveis por aspectos da criatividade pedagógica e, 

consequentemente, da variabilidade de cada aula. 

Numa abordagem mais circunscrita, podemos ainda discutir a relação entre 

adaptação e variação do ponto de vista da própria linguagem da aula. 

Como já tivemos oportunidade de referir, em aula de LE produz-se uma linguagem 

própria, diferente da língua-alvo e da interlíngua dos sujeitos, linguagem que 

denominámos, com Coste (1981), de translíngua, ou, com Colletta (1991b), de interdiscurso, 

e que Py (1986) conceptualizou como um "idiolecto bilateral". Este interdiscurso, no 

centro de cuja construção se encontram os procedimentos adaptativos, põe em causa a 

própria noção de língua (Porquier, 1984a; Py, 1986), já que não coincide com nenhuma, 

evocando, de novo com Coste (1981), um registo que se situa "entre línguas", mais 

especificamente entre as LM dos sujeitos, a língua-alvo e outras línguas conhecidas. 

Deste modo, podemos afirmar que a adaptação não põe em jogo uma noção de 

língua, ou pelo menos que ela não é muito importante na descrição do processo 

adaptativo, mas antes uma noção de meios de comunicação utilizados, o que nos remete de 

novo para a questão da variabilidade. Esta afirmação justifica ainda o facto da sua 

análise mobilizar ,uma teoria da comunicação social (ou dos processos) e não uma 

descrição da língua (ou dos produtos). 

4.4. Adaptação, representação da situação e consciência de identidade 

pedagógica dos sujeitos 

Na medida em que as condutas de adaptação estão no centro da construção 

interaccional da aula de LE enquanto espaço de transmissão/ aquisição de novos saberes 

que por seu intermédio se constituem, podemos afirmar que existe nos parceiros da 
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comunicação, professor como alunos, uma espécie de pré-disposição para as mobilizar, 

sempre que a vivência consciente da situação pedagógica o justifica. 

Esta pré-disposição decorre da consciencialização pelos seus actores de uma 

determinada identidade pedagógica onde se precisam os papéis, estatutos, funções e 

deveres, académicos e sociais, que cada um é chamado a desempenhar. Pressupomos 

assim uma correspondência estreita entre a forma como se assumem esses papéis, funções 

e deveres e o grau de disponibilidade para o envolvimento adaptativo. 

Alguns estudos analisam esta relação. Assim, Mehan (1979) most~a que, ao longo 

do ano, os alunos desenvolvem uma consciência de aprendente que os torna mais 

atentos à aula e mais capazes de participarem activamente na sua construção colaborativa, 

consciência que trabalhos como os de Vieira (1993b) e Vieira & Moreira (1993) procuram 

explorar neste mesmo sentido. 

Note-se, como observámos no ponto 1, que certos estudos desenvolvidos em 

situação de comunicação exolingue analisam a influência de uma certa forma de 

consciência de aprendente e de ensinante no empenho adaptativo e no êxito consequente 

das trocas verbais, mostrando empiricamente que condutas deste tipo só ocorrem no 

quadro de uma aceitação de papéis pedagógicos, isto é, de uma vontade de estabelecer 

contratos pedagógicos de colaboração com o interlocutor, contratos que supõem a 

constituição de relações de tutela quanto à comunicação e quanto à aprendizagem (ver, 

entre outros, Alber & Py, 1986b; Bange, 1991a; Fregosi & Vasseur, 1991; Nonnon, 1990; 

Vasseur, 1990b, 1990d, 1993). Aceitar envolver-se numa comunicação com estas 

características depende ainda, segundo Vasseur (1990b), da própria situação de 

comunicação, mais precisamente das atitudes dos sujeitos, seus projectos, experiências 

e motivações. Por este motivo, Gülich (1986b) afirma que as trocas colaborativas de 

adaptação são importantes ao nível da constituição das relações sociais, porque veiculam 

uma imagem da comunicação e do outro em comunicação, ou, citando Goffman, uma 

"linha de conduta" que revela ao interlocutor as intenções e disponibilidades, neste 

caso pedagógicas, daquele com quem se relaciona. 

Importa ainda dizer que a forma como os sujeitos se envolvem na adaptação e, em 

termos gerais, o tipo de consciência pedagógica que desenvolvem, dependem largamente 

da representação que têm da situação de ensino/aprendizagem, mais particularmente 

da comunicação dentro desta situação e de si mesmos no seu centro. A análise da 

adaptação permite assim aceder a tais representações, tal como se manifestam nas tarefas 

pedagógico-verbais (d. Py, 1993b: 18, quando fala na "observação in vivo da 

representação"). 
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Vários estudos corroboram esta afirmação. Assim, Rabain-Jamin & Sabeau-Jouannet 

(1991), analisando as condutas de tutela de mães europeias e africanas, mostram que as 

variações significativas que detectam se devem a diferentes representações da 

comunicação com crianças e do que significa apoiar a aquisição da LM pela interacção, 

ou, mais globalmente, do papel da mãe no desenvolvimento verbal. Bernicot (1991), 

fora de uma perspectiva intercultural mas ainda no quadro da comunicação parental, 

justifica as variações no perfil de tutela dos pais aludindo a diferente concepções 

educativas, como por exemplo, quanto ao papel do adulto na evolução da criança ou ao 

que é uma criança. Matthey (1990), já em contexto de LE, relaciona as condutas 

adaptativas com as teorias subjectivas dos interlocutores quanto ao ensino/aprendizagem 

de uma LE (d. ainda Bruner, 1983b; Fregosi & Vasseur, 1991; Vasseur, 1990b, 1990d, 

1993). 

4.4.1. Um aspecto da consciência de identidade pedagógica do aprendente 

o aluno de LE implica-se tanto mais nas sequências de adaptação quanto maior 

for a sua consciência de aprendente, consciência que varia em função de uma escolha 

de aprender dependente da representação que tem da situação e de si mesmo no seu 

seio (Fregosi & Vasseur, 1991; Gaonac'h, 1986; Vasseur, 1990b, 1993). O seu perfil do 

aprendente (no qual incluímos, com Colletta, 1994, o de interactante) condiciona pois o 

modo como quer e pode criar com o professor episódios adaptativos. 

Vários autores discutem a implicação participativa na construção do texto 

conversacional, por meio de comportamentos verbais constantes de regulação, de 

solicitação, de retroacção e de exibição de problemas, comportamentos a partir dos 

quais se desencadeia o episódio adaptativo, enquanto uma manifestação forte e explícita 

de uma consciência de aprendente, ou, seja, da vontade do LNN em se identificar com o 

povo estrangeiro e em aprender a sua língua e cultura, vontade essa que varia em 

função da construção personalizada de uma determinada identidade relacional (Py, 

1993: 21 seguintes). 

Estes estudos, que se situam quer no quadro de trocas em meio natural (d. Alber 

& Py, 1986; Fregosi & Vasseur, 1991; Mittner & Prodeau, 1993; Noyau, 1984; Py, 1990, 

1993; Vasseur, 1990b, 1993, etc), quer ainda por referência à situação de aula (Andersen, 

1991; Araújo e Sá, 1994; Nonnon, 1990; Van Lier, 1988; Vieira, 1988, 1990, 1992a), mostram 

que a forma como o aprendente se assume enquanto tal condiciona a estruturação do 

acto comunicativo e de aprendizagem. Nas palavras de Vasseur, que observa as condutas 

verbais de dois LNN relacionando as variações encontradas com diferentes projectos de 

integração na sociedade e cultura francesas: "ce 'choix d'apprendre et ces modalités 
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constitue, en effet, un facteur d'importance ( ... ) . II structure l'acte d'apprendre, c'est-à

dire organise les modes de gestion des interactions, les 'méthodes' d'élaboration, de 

structuration et d'automatisation des connaissances dans les interactions" (1993: 56). A 

definição que a autora propõe de aprendente é tributária desta observação: "l'apprenant 

est celui qui utilise, en opportuniste organisé, les interactions qu'il entretient avec les 

natifs au profit de l'élaboration de sa nouvelle compétence" (Vasseur, 1993: 54). 

Reivindicar o papel de aluno na aula supõe então instituir a LE enquanto objecto 

de aprendizagem, no âmbito de uma definição pedagógica global da situação de 

interacção. Assim, a vontade do aluno em aprender na e com a interacção constitui um 

factor de estruturação do discurso da aula, organizando os modos de gestão discursiva, 

determinando os comportamentos do professor, guiando-os, tudo isto não só em termos 

dos formatos locais de funcionamento interactivo mas também em termos dos formatos 

globais. 

Para que tal vontade surta efeitos concretos, é preciso ainda que a esta consciência 

de aprendente se acrescente uma capacidade efectiva do sujeito para se comportar como co

adjuvante da aula, ou, retomando as palavras de Santos (1987), para se tornar "presente" 

ao professor, por exemplo, indicando as dificuldades que vai tendo na sua relação 

progressiva com a nova língua. É nesta linha que Vasseur define "consciência de 

aprendente: "Je désignerai par là toute indication volontaire ou involontaire chez NN 

d'attittude ou de représentation qu'elle/il se fait de sa situation comme donnant lieu à 

des difficultés liées à la nécessaire mise en place d'un code nouveau" (1990a: 13). 

Note-se que estão aqui claramente implicados, como fazendo parte da identidade 

de aprendente, dois tipos de consciência distintos: linguística e metacognitiva (Vasseur, 

1990d). 

Subjacente ao conceito em foco encontramos ainda uma dimensão de autonomia 

ou de responsabilização por um processo que, mesmo tutelado, é sempre individual. 

Por este motivo, Wenden (1988) considera que a decisão do aprendente em empenhar

se ou não na aula constitui o seu primeiro acto de autonomia (d. ainda Vasseur, 1993: 

53). 

Importa aqui notar que a possibilidade de adoptar um comportamento autónomo 

é o resultado de uma construção colectiva na qual o professor, no seu estilo adaptativo, 

tem um papel crucial, já que é pela sua reacção às intervenções do aprendente que as 

encoraja, as orienta ou as inibe, ou seja, que consolida ou não a intenção de aprender e a 

progressiva aquisição de meios interaccionais para tal. Está aqui em causa a necessária 

convergência e partilha do contrato didáctico. 
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Os estudos acima referidos sublinham um facto que, do ponto de vista didáctico, 

adquire extrema importância: a possibilidade de o sujeito não se colocar espontaneamente 

no papel de aprendente (d. Py, 1991, ou Vasseur, 1990a, 1993, que descrevem 

comportamentos deste tipo, contrapondo uma "identidade de estrangeiro" a uma 

"identidade de aprendente"): "II apparait ( ... ) que tout non-natif communiquant n'est 

pas nécessairement un apprenant" (Vasseur, 1993: 54). Quando opta por uma "identidade 

de estrangeiro", o falante demite-se de atitudes conversacionais de implicação, limitando

se a responder às injunções que o locutor mais competente lhe dirige e desvalorizando 

a interacção como contexto de aprendizagem. Note-se que esta escolha se justifica por 

razões várias, que podem ser pessoais, psicológicas, comunicativas, ou mesmo culturais 

e sociais, e que testemunham relações negativas com o professor, com a situação, ou 

com a LE. Em situações mais graves de desinteresse escolar, o aprendente pode mesmo 

rejeitar globalmente o seu estatuto na instituição, alheando-se da situação pedagógica e 

declinando o contrato de ensino/aprendizagem. Py (1990) fala, a este propósito, num 

eixo de variação que percorre diferentes graus de "tensão aquisicional" e cujos pólos 

traduzem ora um projecto de marginalização, ora um projecto de assimilação e de aculturação. 

Concluindo, nota-se uma importante variação individual no comportamento 

negociativo do aprendente, variação essa que tem um forte impacto nos modos 

adaptativos que podemos encontrar na aula e que se fica a dever, por um lado, à 

motivação e atitudes daquele que aprende, por outro, a representações da interacção 

escolar e às próprias características da interacção que com ele o professor foi sendo 

capaz de criar ao longo do ano. Py (1993a: 21-23), a este propósito, discute diferentes 

personalidades de aprendente (o curioso, o alegre o dócil, o eficaz, etc), em função das 

prioridades que concede, dentro dos limites socioculturais que lhe são impostos e do 

contexto em que se move, a diferentes factores constituintes do processo de aprender, 

mais concretamente ao sistema, à norma e à tarefa. De acordo com as decisões feitas, a 

identidade escolhida pelo sujeito pode propiciar de uma forma mais ou menos intensa a 

sua participação activa na co-construção da aula e, por conseguinte, a qualidade do seu 

envolvimento nas trocas de adaptação. 

Em última análise, esta variação liga-se à existência e interiorização de um projecto 

de aprendizagem que acredita no contributo positivo dado pela interacção, projecto 

esse que, uma vez amplamente reconhecido e assumido por todos os sujeitos, cria uma 

situação de "tensão aquisicional máxima" (Py, 1991: 153). Tal estado de tensão é encarado 

neste estudo como condição para que a aula cumpra as suas finalidades pedagógicas e 

para que comportamentos como aquele que aqui nos interessa desempenhem plenamente 

as suas funções positivas. 
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4.4.2. Um aspecto da consciência de identidade pedagógica do professor 

Uma das características do discurso do professor de LE, tal como este o entende e 

o vive, é a sua qualidade adaptativa (d. Anexo, volume I: capítulo 3, onde apresentamos 

as concepções dos nossos professores nesta matéria). 

Esta forma de sentir o acontecimento discursivo relaciona-se com a consciência de 

um contrato pedagógico-cognitivo-comunicativo que o une ao aprendente numa relação 

de tutela ou de acompanhamento da aprendizagem, contrato que pressupõe um certo 

número de exigências quanto aos comportamentos a adoptar na aula, definindo relações 

sociais e comunicativas alienáveis e posições discursivas complementares (d. 

Charaudeau, 1993; ver atrás, capítulo 2, 1.2.3.). 

As finalidades instrucionais explícitas de tal contrato diferenciam-no de outros 

que se estabelecem em situações não pedagógicas, porque lhe acrescentam um traço de 

didacticidade no qual assentam e adquirem a sua razão de ser os comportamentos de 

adaptação (Py, 1990: 86-87; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1993). Nesta óptica, a 

didacticidade dos discursos da aula tem como condição, segundo Py: "un travail intense, 

aussi bien de la part du natif que de l'apprenant. Ce travail se déroule en fonction d'un 

axe communicatif (iI s'agit de formuler et interpréter des messages), et d'un axe 

métalinguistique (la résolution des problemes communicatifs suppose une thématisation 

de certains fragments de la langue cible" (1990: 87). 

Torna-se assim evidente que a disponibilidade para provocar e aceitar este tipo de 

trocas integra um dos deveres interactivos mais importantes do professor de LE (d. 

capítulo 2). Exemplificando, o docente sabe que faz parte das suas atribuições na aula 

controlar a interacção, atentando nos comportamentos verbais do aluno e utilizando-os 

para construir a aula. 

Aproximamos de novo, nesta argumentação, a noção de discurso de tutela de 

Bruner (1983a, 1983b), noção que remete explicitamente para uma certa consciência 

pedagógica subjacente a alguns actos verbais dos locutores mais competentes, pelos quais 

se envolvem em sequências' potencialmente aquisicionais (De Pietro, Matthey & Py, 1988; 

Py, 19~0; Vasseur, 1990a, 1990b, 1990c, 1990d). Por outras palavras, está aqui em causa 

um discurso cuja função é sustentar o aprendente na tarefa verbal que realiza, ou nos 

seus esforços de aprendizagem, orientando-o na sua relação progressiva com a língua, 

pela conjugação de uma vigilância simultânea de processos comunicativos e de processos 

cognitivos (d., entre outros autores que trabalham empiricamente esta noção, Fregosi 

& Vasseur, 1991; Hudelot, 1992; Nonnon, 1991; Vasseur, 1993, 1995; Véronique, 1992). O 

discurso adaptativo é aqui claramente entendido como uma das manifestações deste 

tipo de discurso, tal como se actualiza em aula de LE. 
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Em síntese, para o professor, a mobilização de processos adaptativos integra parte 

dos seus deveres pedagógicos, especificando discursivamente a sua condição estatutária 

na aula. Tal condição, porque assenta em atitudes de solidariedade pedagógica, obriga

o a tomar o aluno enquanto adjuvante de programas interactivo-cognitivos que visam a 

apropriação do saber perseguido. Nas palavras de Santos, esta forma de estar na 

comunicação instaura a dimensão moral no acto pedagógico (1987: 619). 

4.5. Actividade de adaptação e competência educativa 

Pretende-se aqui discutir de um modo mais preciso como se integra a capacidade 

do professor em actualizar episódios adaptativos na sua competência profissional. 

4.5.1. Adaptação e competência pedagógico-comunicativa 

A conduta de adaptação manifesta a competência comunicativa do seu actor (cf. 

capítulo 1, 3.), já que é na gestão apropriada de um projecto comunicativo e dos conflitos 

de toda a ordem que inevitavelmente tal projecto provoca, que os sujeitos se revelam 

uns aos outros como bons ou maus comunicadores, capazes de se investir 

conversacionalmente e de adoptar comportamentos de flexibilidade que conduzem a 

efeitos de coordenação interpessoal viabilizadores da continuidade da relação. Gülich 

explora esta mesma ideia do ponto de vista do locutor-aprendente, considerando que a 

consciencialização de dificuldades traduz uma competência comunicativa já com algum 

grau de elaboração: "les évaluations et les commentaires qui font les LNN de leur ( ... ) 

manque de compétence, peuvent servir, paradoxalement, d'índice de compétence" (1986b: 

249). No mesmo sentido, De Gaulmyn (1991a: 306) afirma que a análise das actividades 

verbais de regulação permite definir as bases de uma competência discursiva mais 

geral, porque tais actividades pressupõem capacidades de julgamento daquilo que 

constitui dificuldade, de domínio da língua, de organização semiológica das 

representações do 'mundo, de operações lógicas e cognitivas sobre os referentes e ainda 

uma pulsão global para a compreensão, a comunicação e a partilha. A atenção ao 

fenómeno comunicacional, indispensável no exercício da competência comunicativa, 

está também em jogo aquando da actividade adaptativa, nomeadamente nas decisões a 

tomar para a constituição de espaços interactivos variáveis (Matthey, 1990). 

Em contexto pedagógico, a conduta de adaptação não se pode compreender 

meramente por referência à competência comunicativa dos sujeitos, embora ela esteja 
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implicada nos mesmos termos. Exigindo do professor a capacidade de identificar e 

reparar de um modo oportuno dificuldades de aprendizagem, ela depende de uma 

competência mais geral que atrás qualificámos de educativa (d. capítulo 2,1.2.1.1.), mais 

precisamente de uma das suas dimensões, a que também aludimos no mesmo local, a 

pedagógico-comunicativa. Refere-se esta dimensão da competência à capacidade do sujeito 

propor situações de uso da linguagem facilitadoras do processo pedagógico, interagindo 

de uma forma adequada à evolução das aprendizagens, a partir de um controlo constante 

das suas manifestações, e maximizando as potencialidades interaccionais da aula: 

"l'enseignement chevronné exige des compétences en termes d'adaptation au terrain de 

prise de décisions et de résolution de problemes ( ... ) complexes" (Tochon, 1989f: 110). 

A este propósito, evocámos atrás o conceito de "interacção de tutela" de Bruner, para 

referir a capacidade do locutor expert em enquadrar interactivamente os esforços de 

aprendizagem do aprendente, usando de todas as virtualidades da linguagem 

pedagógica. Por estas razões, os momentos de adaptação constituem um dos 

observatórios privilegiados da competência de tutela. 

No que toca às competências comunicativo-interactivas mobilizadas pelas condutas 

de adaptação, para além do que foi dito elas supõem ainda um repertório verbal e uma 

capacidade de o actualizar em interacção e em função de dados situacionais, ou seja, de 

reconstruir passo a passo a translíngua, procedendo a reajustamentos códicos constantes 

que assentam num domíno comunicativo do instrumento de comunicação e que visam 

a adequação dinâmica do dito à situação de interlocução (Py & Alber, 1986; Stubbs, 

1979: 154). Hamers & Blanc (1989: 83) lembram, nesta medida, que a amplitude do 

fenómeno adaptativo está claramente ligada à extensão dos repertórios dos sujeitos. 

Articulando com a situação interétnica que analisam, os mesmos autores fazem depender 

mais concretamente tal amplitude do conhecimento e capacidade de utilização das 

normas sociais que regem a situação de contacto de línguas, considerando que o 

indivíduo bilingue possui um repertório adaptativo mais extenso do que o monolingue 

(1989: 198), por conhecer as regras códicas de ambas as línguas, as regras que regem as 

alternâncias e flutuações entre elas e, em termos gerais, por ter experiência de situações 

deste tipo. Concluindo esta ideia, pensam os autores que a observação de condutas 

como esta pode ser uma medida sensível da competência bilingue (1989: 201). 

Pode-se aqui colocar com pertinência a questão de saber até que ponto os nossos 

professores, locutores não nativos da língua que ensinam com experiências bilingues 

reduzidas, possuem as competências verbais aqui envolvidas, na sequência de alguns 

trabalhos já referidos no capítulo 2 que apontam para dificuldades na construção pela 
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linguagem da aula de LE (d. Moreira, 1990). Encontramos a mesma preocupação em 

Kraft & Dausendschõn-Gay: "nous savons d'expérience que l'habileté conversationnelle 

des natifs n'est pas innée, qu'on peut et qu'il faut apprendre à aider le non-natif" (1994: 

143, nota 14; d. ainda Boutet, 1991, que observa que o LN frequentemente não é capaz 

de identificar problemas conversacionais). 

Podemos nesta medida relacionar a habilidade do professor para proceder a 

adaptações negociadas úteis com a sua experiência em situações de comunicação 

semelhantes, portadoras das mesma exigências e caracterizadas pelos mesmos tipos de 

dificuldades24 (d. Hamers & Blanc, 1989; Long, 1983b; Ellis, 1990). Deste ponto de vista, 

a evolução no tempo, com a prática profissional, da competência educativa em geral é 

acompanhada por uma evolução correlativa de competências mais específicas subjacentes 

à conduta verbal em foco. Note-se aqui que, se adoptarmos esta argumentação, o facto 

do professor de LE partilhar com os alunos uma mesma LM e de ter sido também 

escolarizado na LE que ensina, ao alargar-lhe a compreensão dos fenómenos de 

aprendizagem implicados naquela situação específica e dos motivos subjacentes a certas 

dificuldades, constitui uma condição facilitadora do desenvolvimento desta competência 

adaptativa. Em particular, sugere-lhe meios comunicativos concretos para gerir 

localmente os problemas e apoiar o aluno no seu percurso. De facto, como também 

afirma Riley (1981), o conhecimento do aluno e dos seus processos é indispensável para 

uma prática da adaptação com sucesso. 

A competência adaptativa liga-se não só com o saber e saber-fazer pedagógicos e 

interactivos do professor, mas também e muito directamente com as suas posturas 

pedagógicas, ou com a sua identidade relacional (isto é, com a abertura que manifesta ao 

sujeito de aprendizagem e ao seu discurso). A este propósito, note-se que também 

Gumperz relaciona os comportamentos verbais do professor e a capacidade de interpretar 

as intervenções dos alunos com as suas atitudes e mais genericamente os seus 

pressupostos e expectativas socioculturais: "les attitudes ordinaires et les présupposés 

socio-culturels ont une incidence considérable sur la maniere d'évaluer le comportement 

des éleves dans des situations scolaires spécifiques" (Gumperz, 1989: 118; d. também 

Mehan, 1979). 

24 Pica & Long (1986), no estudo já referido, não conseguem demonstrar esta relação, facto que atribuem 
ao modelo negocial da interacção pedagógica. 
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A questão da flexibilidade cognitiva do professor e da sua capacidade em lidar com 

situações complexas e singulares, transpondo saberes experienciais e actuando em 

conformidade com os dados situacionais imprevistos de que dispõe, está também 

envolvida neste comportamento pedagógico-interactivo. Mais concretamente, e na 

medida em que os episódios de adaptação são sempre uma das manifestações das 

"zonas de liberdade" (Chabrol, 1991; Charaudeau, 1993) possíveis de criar na aula (d. 

atrás, capítulo 2, 2.3.) e que, enquanto tal, se inserem nas franjas de instabilidade das 

configurações interactivas mais ritualizadas especificadas nos contratos pedagógicos, 

eles exigem dos sujeitos uma capacidade de aceitar o risco e até a disponibilidade para 

o provocar. Capacidade e disponibilidade que sugerem certas especializações no perfil 

dos interactantes que teremos oportunidade de discutir à frente, nomeadamente 

segurança comunicativa e social, atitudes de aceitação da divergência e da ruptura e 

ainda confiança profissional (d. Chabrol, 1991, que discute esta questão em situação de 

debate televisivo). 

Conclui-se do que precede que a diferentes competências pedagógico

comunicativas correspondem necessariamente diferentes modos de realizar a adaptação. 

Podemos nesta linha falar em estilos adaptativos e supor que os podemos observar 

comparando dados provenientes de diferentes contextos escolares (d. Casse & Deol, 

1987, que referem também diferentes estilos de negociador; Noyau, 1984, coloca-os 

numa 1inha de continuum, cujos pólos são o locutor não-adaptativo e o hiperadaptativo). 

Em suma, a conduta de adaptação, relevando de competências múltiplas que se 

conjugam aquando do acontecimento verbal, remete para uma compreensão mais 

alargada do ser professor na gestão de uma aula (Charlier, 1989; Donnay & Charlier, 

1990; Nonnon, 1993; Tochon, 1990b, 1993; Vieira 1993b). 

• Adaptação e repertório estratégico 

A actividade de adaptação actualiza-se concretamente no discurso da aula por 

meio das estratégias (pedagógico-comunicativas) que os sujeitos são capazes de mobilizar, 

estratégias essas que assentam nos recursos comunicativos de que dispõem e que se 

orientam no sentido de criar condições propícias à relação de ensino/aprendizagem 

(d. Riley, 1985c, quando lista algumas características da estratégia, tal como a sua 

direccionalidade) . 

Ao conceder à adaptação esta dimensão estratégica, reforçamos o facto de que a 

noção que aqui se procura precisar tem um cariz experiencial que denota a sua qualidade 
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pragmática, ou de uso e prática da linguagem, dando-se a observar por meio das 

actividades pedagógico-discursivas dos sujeitos (Tarone, 1980). Nas palavras de Hudelot: 

"l'étayage est une logique de l'action" (1992; d. também Nonnon, 1991). Colocados 

neste plano experiencial, os comportamentos adaptativos vêem confirmada a sua relação, 

por um lado, com as competências pedagógico-interactivas daqueles os executam e, 

portanto, com o seu repertório estratégico, e, por outro, com as situações precisas de 

actualização (d. Gaonac'h, quando afirma: "la notion de compétence ( ... ) est indissociable 

de celle de stratégie dans le cadre d'une situation de langage", 1986: 211; Riley, 1985c, 

afirma que a estratégia se realiza através de um série de operadores, ou procedimentos 

estratégicos de controlo, segundo Vasseur, 1990b: 241). 

Importa aqui explicitar mais uma vez que este repertório estratégico, a que já 

aludimos na caracterização dos professores com quem trabalhámos (d. Anexo, volume 

I, capítulo 3), não se esgota numa definição interaccional. De facto, os "métodos" a que 

recorrem os docentes para realizar a adaptação, tendo sempre como ponto de partida e 

de chegada a resolução de problemas de ensino/aprendizagem, são por natureza 

pedagógicos, ou seja, mobilizam um saber-fazer interaccional mas também pedagógico 

(d. capítulo 2, 2.1.). Dito de outro modo, a palavra adaptativa da aula não é um fim em 

si mesma, mas antes uma forma de agir sobre um processo pedagógico em marcha que 

se revelou, a certo momento, conflituoso (d. a trilogia pedagógica proposta por 

Pantanella, 1994c: comunicar, ensinar, aprender). O " agir adaptativo" não é então, por 

natureza, um "agir comunicativo" (Chabrol, 1991), mas antes um "agir cognitivo-verbal" 

que assenta na disponibilidade para vigiar e guiar a evolução de um aprendente 

motivado. 

De qualquer modo, este" agir adaptativo" pressupõe uma virtualidade de escolhas 

estratégicas que, se proximamente são fruto de decisões livres dos sujeitos, dentro das 

margens de actuação que lhes são deixadas pelos contratos didácticos da situação e por 

parâmetros contextuais de vária ordem (dos mais próximos, locais e discursivos, aos 

mais afastados, socioculturais e institucionais), se encontram também estreitamente 

confinadas às possibilidades das suas competências pedagógicas e dos seus saberes e 

consciências profissionais. Os procedimentos a que lançam mão para dar corpo a uma 

conduta adaptativa são consequentemente muito diversificados, tantos quanto os seus 

repertórios estratégicos, já que, como escreve Stubbs: "Everyone is multidialectal or 

multistylistic, in the sense that he adapts his style of speaking to suit the social situation 

in which he finds himself" (1979: 153). 

Para concluir, importa notar que a observação das estratégias utilizadas na 
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realização das trocas de adaptação dá acesso a uma outra característica fundamental 

desta conduta: o facto de se actualizar de uma forma diferenciada no que toca aos 

sujeitos da comunicação, professor e alunos. Assim, as funções comunicativas 

desempenhadas pelos parceiros da aula, tal como se desenham na estratégia adaptativa, 

remetem para uma especialização discursiva e social já comentada no capítulo 2. Nesta 

medida, Charaudeau afirma que a estratégia é sempre um modo de realização de um 

determinado papel social: "la stratégie discursive c' est le possible comportement discursif 

qui correspond à un rôle" ( (1991: 17). 

4.5.2. O professor e a actividade interpretativa 

Uma das competências exigidas ao professor pelas trocas adaptativas é a capacidade 

de interpretar em termos processuais os efeitos das acções pedagógicas ocorridas em interacção, 

fazendo de tal interpretação o ponto de partida para as decisões adaptativas: "pour 

construire son intervention, l'adulte est ( ... ) sans cesse engagé dans une activité 

interprétative des propos des éleves, pour voir ce qui s'y joue, sur quoi il peut s'appuyer, 

quel feed-back leurs réponses ou leurs paraphrases lui renvoient de ses propres énoncés." 

(Nonnon, 1990: 164; d. ainda Bautier-Castaing, 1990; Nonnon, 1991). Desta capacidade 

depende o sucesso da acção de tutela, como realça Bruner: "Là ou le tuteur excelle ou se 

fourvoie, c'est dans le fait d'être capable d'engender des hypotheses sur les hypotheses 

de celui qui apprend, et de converger souvent avec elles. C'est en ce sens que la théorie 

du tuteur sur celui qui apprend est tellement décisive pour la nature transactionnelle 

du tutorat" (Bruner, 1983b: 277). 

Note-se que o modo como o sujeito interpreta não é independente de histórias 

pedagógico-comunicacionais concretas, que são sempre as daquela situação verbal 

precisa. Deste modo, a observação de tal actividade revela os contratos pedagógicos de 

cada contexto verbal e o modo como se posiciona na comunicação didáctica (d. 

Charaudeau, 1991). Por outro lado, e tendo em conta que esta é uma interpretação com 

valor prospectivo, isto é, que se orienta para a acção, importa notar que se confina à 

imagem que o sujeito faz das suas possibilidades de intervenção prática sobre o processo 

de ensino / aprendizagem. 

Alguns autores relacionam a actividade interpretativa com a expertise 

comunicacional do professor (Halté, 1993c: 38). Do nosso ponto de vista, é necessário ir 

mais longe e confrontá-la com a expertise pedagógica no seu todo, a qual abrange, como 

dissemos no capítulo 2, a capacidade de utilizar a LE em situação de sala de aula. Com 
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efeito, interpretar em situação as acções verbais dos alunos em função de um processo 

de ensino/aprendizagem em curso e utilizar de um ponto de vista didáctico tal 

interpretação, constituem parte importante do saber-fazer profissional (Nonnon, 1990). 

Quando interpreta, o professor desenvolve hipóteses a propósito das competências 

verbais dos seus alunos, relacionando-as com as actividades da aula. Para tal, mobiliza 

uma panóplia alargada de conhecimentos e capacidades profissionais, entre os quais se 

destaca o conhecimento do aprendente em todos os aspectos da sua identidade, social, 

cultural, cognitiva e, evidentemente, linguística. Como realça De Nucheze: "c'est la 

connaissance de l'autre culturel qui donne les outils nécessaires pour anticiper, prévoir, 

convaincre, donc mettre en oeuvre des stratégies discursives appropriées, c'est-à-dire 

pertinentes dans l'univers de croyances du/ des co-énonciateurs ou au moins négociables 

dans le cadre de l'interaction" (1994: 149). Assim, o esforço interpretativo põe em acção 

uma teoria prática e pessoal do sujeito que aprende naquela situação específica. 

Note-se em tudo o que acabamos de afirmar a índole profundamente subjectiva 

da actividade profissional que estamos a discutir. 

Diferentes factores interferem no modo como o docente interpreta os 

comportamentos verbais da aula. Entre eles, passamos a referir aqueles que surgem 

com mais frequência na literatura sobre a matéria. 

• Interpretações a partir de pressupostos socioculturais 

A forma como o professor e os alunos interpretam aquilo que se passa na aula é 

indelevelmente condicionada por pressupostos socioculturais formados ao longo de 

vivências anteriores de situações análogas que funcionam como poderosos filtros de 

análise dos comportamentos. 

Neste sentid,o, Gumperz sublinha que a forma como os sujeitos lêem o que se 

passa na aula não se consegue explicar por referência exclusiva aos factos concretos: 

fIles attitudes ordinaires et les présupposés socio-culturels ont une incidence considérable 

sur la maniere d'évaluer le comportement des éleves dans des situations scolaires 

spécifiques" (Gumperz, 1989: 118). 

• Interpretações a partir de representações da situação verbal 

O papel das representações do professor na interpretação dos comportamentos do 

245 



Secção I • Capítulo 3 

aluno é sublinhado nalguns textos que observam a interacção didáctica e que realçam a 

ausência de objectividade no modo como o docente faz a leitura da situação verbal: "La 

lecture de ce qui se passe est surement brouillée par des images-écran qui empêchent 

de voir certaines formes de complexité dans les conduites des enfants" (Nonnon, 1993: 

240; d. ainda Araújo e Sá, 1993; Bautier-Castaing, 1990; Mehan et aI, 1982; Nonnon, 

1990, 1993, etc). Não esqueçamos que tais representações dizem respeito, muito 

especialmente, ao aluno, mas também à matéria instrucional, à situação de ensinol 

aprendizagem, à língua enquanto código e sistema de comunicação e ao processo de 

ensino I aprendizagem. 

Importa ainda observar que este modo de interpretar obscurece algumas realidades 

processuais só apreensÍveis na materialidade interactiva, constituindo uma barreira entre 

a realidade e a acção dos sujeitos. 

Note-se, para explicar de algum modo o peso influente deste factor interpretativo, 

que as decisões pedagógicas são tomadas imperativamente na premência de um tempo 

inflexível que se desenrola e que é urgente rentabilizar. Por outro lado, as características 

enunciativas da situação não aconselham a travagem frequente do fluir da palavra. 

Nestas condições, é difícil para os sujeitos perceberem exactamente, na urgência desta 

temporalidade exigente e que se esgota, o que está verdadeiramente em jogo em certos 

momentos verbais, facto que prefigura um quadro particularmente encorajador para 

reacções tipificadas assentes em representações da situação. 

• Interpretações a partir da categorização dos aprendentes 

Alguns estudos mostram. que os professores tendem a formar um certo número de 

categorias mentais protótipas de aprendentes, nas quais classificam os alunos reais. 

Esta categorização fornece-lhes um vigoroso quadro interpretativo das acções verbais: 

"what the teacher brings to the interaction with the student seems to be as important as 

what the students do with the teacher in classroom interaction" (Mehan et aI, 1982: 

315). Neste sentido, um mesmo comportamento verbal emitido por aprendentes 

classificados em categorias diferentes é interpretado de forma não coincidente. 

Note-se, mais uma vez, a marcada subjectividade presente neste factor de leitura 

da interacção didáctica. Com efeito, a classificação dos alunos é pouco permeável às 

suas reais acções na aula, antes ocorre segundo representações aleatórias que se 

desenvolvem a partir de um certo número de traços que os acompanham ou de que são 
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portadores (como a aparência física, o vestuário, as classificações em anos anteriores, o 

grupo sociocultural a que pertencem, etc). Nesta categorização assume um peso marcante 

as h~stórias de vida dos alunos às quais o professor teve acesso. 

• Interpretações a partir de "informações teóricas" 

Importa registar também que os saberes teóricos adquiridos pelo professor, 

confrontados e revistos à luz de práticas reais, influenciam de algum modo a forma 

como apreendem e explicam as acções verbais dos aprendentes. (Halté, 1993c). 

• Interpretações a partir das práticas 

o conjunto de factores que acabamos de referir mostra que a leitura que o professor 

faz das práticas verbais da aula depende em grande parte de considerações que lhes são 

externas. Tal porém não invalida a influência real do plano interactivo, antes o insere 

na rede complexa que se tece em torno da comunicação didáctica e que interfere nas 

decisões dos sujeitos. 

Assim, o professor apoia-se também nas manifestações da IL do aluno para aceder 

aos sentidos pedagógicos da aula, considerando-as reveladoras de trajectórias de 

aprendizagem sobre as quais pretende intervir. 

Vários estudos sobre as sequências de negociação em situação de apropriação de 

uma língua em meio social ou instrucional, apoiados na noção de "tutela" de Bruner, 

realçam a forma como o locutor mais competente se apoia concretamente nos enunciados 

verbais do interlocutor para construir a acção pedagógica (d., por exemplo, Hérédia

Deprez, 1990; Nonnon, 1990, 1991, 1993; Py, 1990; Vasseur, 1987a, 1990a, 1990b, 1995). 

Nestes episódios, o docente desenvolve uma actividade de "busca de indícios" (Nonnon, 

1990: 164), indícios que depois interpreta, isolando as unidades de indeterminação mais 

pertinentes, nu~ esforço cognitivo que está na origem de decisões sequentes, 

nomeadamente quanto à forma como utiliza o material verbal que lhe é oferecido pelo 

aluno, ou ainda quanto às estratégias de intervenção cognitiva que adopta (d. Nonnon, 

1990: 164). Note-se que este trabalho interpretativo se socorre da inter-relação entre os 

dados reais de que parte e a totalidade da troca verbal que os suscita (Bautier-Castaing, 

1990). 

Importa ter em conta neste momento que a organização rotinizada da palavra 

pedagógica é de algum modo inibidora da actividade interpretativa agora em foco. Por 

um lado, porque, como atrás afirmámos, o modo rápido como evolui e a multiplicidade 
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de factos que envolve deixam o professor cognitivamente pouco disponível para atentar 

sistematicamente e com algum detalhe no texto do aprendente. Por outro lado, porque 

as oportunidades de palavra que a este último são dadas não lhe permitem revelar na 

sua verdadeira dimensão trajectórias próprias de aprendizagem. Exigindo-lhe um esforço 

mínimo de auto-estruturação verbal e sendo escassa em sinais reguladores de retroacção, 

a palavra do aprendente fornece ao professor uma base de apoio pouco sólida para 

estruturar a interacção didáctica (d. Andersen, 1991, que observa a natureza pouco 

explícita dos reguladores utilizados pelo aluno). Note-se, com De Gaulmyn (1987b), que 

a ausência de reguladores verbais produzidos pelos receptores, tendo .em conta a sua 

função interaccional, impede o falante de proceder a certas adaptações, por falta de 

dados empíricos sobre os quais as possa apoiar: "I' activité ré active et interactive du 

récepteur contribue à l'organisation des paroles du locuteur à l'insu de l'un et de l'autre. 

Le récepteur pontue, souligne, mais aussi iI contrôle, oriente, influence, l'activité do 

locuteur. L'absence de régulateurs [ ... ) est vécue comme gêne" (De Gaulmyn, 1987b: 

221). 

Na mesma linha argumentativa, importa ainda lembrar a "diligência excessiva" 

(Andersen, 1991) do professor em utilizar o discurso do aluno, transformando toda e 

qualquer hesitação num pedido implícito de ajuda e apressando-se a ocupar o seu 

tempo de palavra, outro traço discursivo da aula de LE que reduz as ocasiões de 

manifestação das competências verbais do aprendente. 

• Interpretações a partir de dados mais sistemáticos fornecidos pelos alunos 

Importa, para concluir, não esquecer outro tipo de dados, mais sistemáticos, que 

também influenciam a leitura que o professor faz das acções verbais da aula, 

criteriosamente compilados em dossiers de ensino/aprendizagem constituídos ao longo 

do ano. 

o papel do aprendente na actividade de interpretação das acções verbais é, na 

forma como entendemos a acção pedagógica, extremamente relevante. Compete-lhe, 

em particular, orientar o professor, fornecendo-lhe pistas e confirmando-lhe a justeza 

das suas hipóteses interpretativas. A questão que aqui se coloca é a de saber até que 

ponto a comunicação pedagógica, nos seus modos de estruturação específicos, cria 

oportunidades reais para que esta colaboração tenha lugar, sabendo-se que ela pressupõe 

uma actividade verbal da parte do aprendente caracterizada por alguma complexidade 

e originalidade. 
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4.6. A adaptação como actividade reflexa: dimensões meta comunicativa e 

metapedag6gica 

As actividades de adaptação são sempre actividades reflexas (De Gaulmyn, 1987b: 

219; Lefebvre, 1991; Vasseur, 1990a, 1990d, 1995), pois instituem na interacção o discurso 

e a língua, assim como o processo pedagógico, em objectos discursivos e semiológicos. 

Falamos, para o primeiro caso, em dimensão metacomunicativa da adaptação e, para o 

segundo, em dimensão metapedagógica. Ambas se fundamentam na consciência mais ou 

menos explícita de uma vivência problemática, evocando o conceito de ruptura. Não 

esqueçamos que os dois planos em causa são inextrincáveis em aula de LE, pela natureza 

social da situação. 

Nesta forma de as conceber, as trocas adaptativas ocorrem em momentos de 

trifocalização (d. conceito no capítulo 2) ou seja, pressupõem paragens interaccionais 

acompanhadas por uma tematização do código ou da comunicação, paragens que se 

dirigem à facilitação das condições de produção e recepção da mensagem, à reconstituição 

de tecidos discursivos danificados ou ainda ao tratamento de factos cognitivos 

p!oblemáticos. 

Note-se que o facto de concedermos uma dimensão metaverbal às condutas de 

adaptação vem mais uma vez chamar a atenção para o modo particularmente claro 

como testemunham as relações de dominância da aula. Como já tivemos oportunidade 

de referir várias vezes, o papel de dominância do professor aparece também associado 

à sua maior intervenção em trocas verbais situadas no nível metacomunicativo, nível 

particularmente frequente em situações marcadas pela assimetria (d. Bouchard & De 

Nucheze, 1987a, que relacionam certos tipos de metacomunicação com o exercício do 

papel de leader). 

4.6.1. A ruptura ou o ponto de partida 

Como dissemos, os episódios de adaptação traduzem actividades metaverbais de 

gestão de uma ruptura pedagógico-comunicativa normalmente visível no plano 

discursivo e visam instaurar um reequihôrio momentaneamente perdido ou ameaçado, 

assim facilitando a aproximação progressiva do aluno com o saber língua. 

O conceito de ruptura que aqui adoptamos pode de certa forma comparar-se com 

outros que surgem na literatura didáctica ou de análise conversacional, sob esta ou 
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outras designações25• Entende-se por ruptura, no âmbito deste estudo, qualquer paragem 

no desemolar da comunicação ocasionada pela identificação mais ou menos consciente 

de um problema de ensino/aprendizagem e seguida eventualmente por um movimento 

meta comunicativo reparador (d. capítulo 1, 2.1.2.). Por outras palavras, a ruptura 

corresponde a momentos de "bloqueio" da comunicação aos quais se seguem 

"actividades de desbloqueio" que viabilizam o desemolar da aula (d. Giacomi & Hérédia, 

1986; Green, Weade & Graham, 1988: 30)26. 

São os interlocutores em conjunto que definem o que constitui a ruptura, que a 

identificam e isolam no conjunto dos dados textuais, por procedimentos dialógicos, o 

que permite distingui-la do erro, da hesitação ou do desvio. Py (1993b) refere a propósito 

uma flutuação de fronteiras na constituição da ruptura, de acordo com representações 

individuais de vária ordem, tais como das finalidades da situação, da língua, da norma 

ou da tarefa verbal. Deste modo, aquilo que é, a cada momento, tomado como ruptura, 

varia consideravelmente de contexto para contexto. Note-se a este propósito que Py 

(1993b) observa ainda variações intra-individuais consideráveis, inclusivamente dentro 

de uma mesma situação verbal, variações que manifestam uma vivência da comunicação 

fortemente marcada pela subjectividade, assim como a espontaneidade na objectivação 

de uma ruptura, na premência de um tempo que se desemola com velocidade: 

"cette définition de la déviance tient à la fois aux contraintes exercées par les traits 
spécifiques de l'activité de communication dans laquelle le locuteur est engagé et à ses 
représentations métalinguistiques et sociales. Celles-ci relevent d'un mode de 
fonctionnement qui n'est pas celui du discours. Ce sont toutefois les péripéties du discours 
qui les suscitent et qui leur atribuent un champ" (1993b: 23). 

Segundo Varonis & Gass (1985b), a ruptura define-se como a indicação no discurso 

da existência de um "reparandum" (Levelt, 1983), o que explica o seu carácter de algum 

modo impositivo quanto a sequentes actividades de reparação. O conceito de 

2S Outros termos são utilizados para referir esta noção, tais como: "acontecimentos fortuitos" (Erickson, 
1982); "circuntâncias anómalas" ou "circunstâncias práticas" (Mehan, 1979: 82); "breaks" no fluxo da aula 
(Green, Weade & Graham, 1988); "factores de desequilíbrio da interacção" (Cicurel, 1994a: 29); "mismatch" 
(Kumaravadivelu, 1991); "aspectos problemáticos da comunicação" (Stubbs, 1979); "situações de crise" 
(Gülich, 1986a; Lüdi, 1991); "ratés de l'interaction" (Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Py, 1993b); "disfunção" 
(Trévise, com a colaboração de Hérédia, 1984); "échec" (Giacomi & Hérédia, 1986); "faillite communicative" 
(Krãmer, 1991); "panne" (Matthey, 1990). 

26 Vieira define assim "quebra na interacção": "momento em que a manifestação ou a apresentação de 
problemas por parte do aluno motiva um 'desvio' temporário no decorrer da interacção; momentos de 
manifestação de desajuste ou de incerteza face ao saber linguístico a adquirir." (1993b: 161). 
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"reparandum"27 da troca de negociação surge frequentemente nos estudos sobre esta 

matéria para referir aquilo que antecede a ruptura ou que a provoca e que, portanto, vai 

ser objecto de uma actividade metaverbal (d. Varonis & Gass, 1985b: 74, que ilustram o 

modo como o "reparandum" se insere num modelo estrutural das sequências de 

negociação). O "reparandum", como a ruptura, pode situar-se a qualquer nível de 

funcionamento comunicativo (d. Varonis & Gass, 1985b: 75 e seguintes, para uma 

exemplificação) e o seu carácter perturbador potencial não depende da sua complexidade 

intrínseca ou de qualque outra característica absoluta que apresente, mas da relação 

que com ele cria o sujeito (Kotschi, 1986: 214). 

Pelas finalidades da troca social, a ruptura impele a uma alteração, revisão ou 

desvio, do plano pedagógico-discursivo em curso (ou a um ajustamento interaccional), 

isto é, a uma regulação reparativa, genericamente da responsabilidade do locutor em 

posição alta, que se pode situar, como ela, quer no plano da língua, ou no do dizer 

(exemplo: repetir uma palavra), quer no plano do seu ensino/aprendizagem, ou no do 

fazer pedagógico (exemplo: trocar a ordem das tarefas), apresentando uma duração 

muito variável. 

Esta regulação ocorre no seio de "sequências de ajustamento" (Vasseur, 1990b) ou 

de "resolução" (Varonis & Gass, 1985b), episódios que traduzem a gestão interactiva de 

rupturas verbais e que desempenham um papel privilegiado na dinâmica criativa da 

aula (Green, Weade & Graham, 1988; Mehan 1979; Nunan, 1989: 23) . 

Em situação pedagógica, as rupturas e as trocas a que dão origem são extremamente 

frequentes, colocando a todo o momento em risco o frágil edifício comunicacional: 

"Communication in school [ ... ] that depends heavily on cooperation and on 

understanding of routines in the normal course of events can easily be disrrupted" 

(Ervin-Tripp, 1982.: 44; d. também Cicurel, 1994a; Mehan, 1979). A progressão sincopada 

da aula pode, em certa medida, relacionar-se com este facto, como também pensa 

Erickson, que define aula como: "speech events characterized by the presence of frequent 

cognitive and interactional troubles and repair work" (1982: 162; Colletta, 1991a; Giacomi 

& Hérédia, 1986; Müller, 1991). 

']j Este mesmo conceito aparece sob outras denominações: "réparaible" (Ivonne, 1988, cito in Bartning, 
1991); "trigger" (Pica, 1992; Varonis & Gass, 1985b); "enunciado-fonte" ou "trouble-source", expressões 
preferidas por etnometod6logos como Schegloff, Jefferson & Sacks (1977) ou Kotschi (1986); "objecto 
problemático a explicar" (De Gaulmyn, 1991a); "trouble spot" (Levelt, 1983). 
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Mais propriamente, a elevada frequência de disfunções comunicativas deve-se à 

ausência de convergência entre intenções (comunicativas e pedagógicas) e capacidades 

de as realizar, ausência que é potencializada pelo grau de afastamento a vários níveis 

presente na relação didáctica (idêntica justificação para o mesmo fenómeno é apresentada 

pelos autores que o analisam em contexto exolingue, como Colletta, 1991a, ou Deen, 

1994). Assim, estes momentos de desequilíbrio são esperados pelos sujeitos, que não só 

não os evitam como podem mesmo provocá-los, por os saberem normais naquela situação 

comunicacional e úteis para o seu êxito (cf. Colletta, 1991a, que fala nos incidentes 

discursivos como "motores interaccionais"). Por outras palavras, os desvios adaptativos 

frequentes não equivalem a ruídos na interacção, nem põem em causa a imagem de 

quem os provoca. Antes pelo contrário, revelam uma profunda consciência das condições 

favoráveis da comunicação em aula de LE, e a capacidade dialógica de as explorar: "n 
[le facteur de deséquilibrage constitué par les divergences codiques] ne met pas en 

danger l'équilibre parce qu'il fait partie du scénario. [ ... ] Cela est constitutif de la 

situation d'apprentissage" (Cicurel, 1994a: 30). 

Indo mais longe, acreditamos que os episódios de divergência configuram alguns 

dos momentos de maior harmonia da aula (cf. no capítulo 1 a noção de "bem-estar 

conversacional"), podendo relacionar-se com o seu índice de sucessd8• 

A conjugação dos sentidos de legitimidade e de necessidade que acabamos de 

atribuir à ruptura pedagógica justifica-se nas condições socio-institucionais e cognitivo

comunicativas precisas da aula de LE. 

Mais concretamente, enquanto reflexo de uma actividade cognitiva e de um saber 

verbal em construção, e fonte de acções solucionadoras com efeitos pedagógicos, a 

ruptura pode ser encarada como uma das razões de ser da própria aula de línguas. Pelo 

mesmo motivo, Mittner (1987) afirma que produzir uma ruptura e saber usá-la como 

base de sustentação da progressão comunicacional, é saber manter-se em interacção e 

aproveitá-la. Dando continuidade a esta ideia, pensamos que a sua provocação 

intencional, como meio de verificação do saber e de activação cognitiva, pode utilmente 

integrar a planificação de acções pedagógicas de sucesso (Cicurel, 1994a; 

Kumaravadivelu, 1991: 106; Mehan, 1979: 82 e seguintes). 

28 Na opinião de Green, Weade & Graham (1988), a sua frequência exagerada no âmbito de certas 
configurações pode ter incidências negativas na coerência do texto pedagógico e inibir a intervenção dos 
alunos (o mesmo argumento se utiliza a propósito das actividades de reparação dos erros). 
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Por detrás desta reflexão, está claramente a ideia de que a ruptura e, mais 

propriamente, a sequência de negociação que ela provoca, pode ser útil para o processo 

de apropriação da língua, ou seja, pode constituir um momento da aula caracterizado 

por um elevado grau de tensão aquisicional, ao conjugar um trabalho cognitivo com 

um trabalho interaccional da ordem do metaverbal (Py, 1990, 1991). Tal momento, em 

particular, exemplifica uma SPA, como também pensam outros autores: "je considérerai 

toutes les séquences de négociation, au niveau de la compréhension ou de la formulation, 

qui interrompent le fi! du discours et qui, parce qu'il y a négociation, sont, d'un point 

de vue tres général, potentiellement acquisitionnelles" (Vasseur, 1990a: 71; cf. ainda 

Bange, 1987a; De Pietro, Matthey & Py, 1987; Matthey, 1990; Kraft & Dausendschõn

Gay, 1994; Reich & Rost-Roth, 1991; Van Lier, 1988; Py, 1990, 1991; Vasseur, 1987a, 

1990a, 1990b, 1990c, 1991, 1993, 1995). Nas palavras de Py, os episódios deste tipo são 

observatórios privilegiados da "tematização da assimetria linguística dos interlocutores" 

(1990: 82) e da sua vontade de superar os obstáculos daqui provenientes, assim intervindo 

num projecto aquisicional. Note-se nesta linha que certas rupturas constituem o traço 

de um trabalho de apropriação da LE, testemunhando um processo em curso (ou a 

representação dele) e a IL do aluno, na sua relação com a interpalavra da aula (Mittner, 

1987). 

Nos capítulos seguintes, apoiadas nos nossos dados verbais, retomaremos esta 

discussão, perspectivando os episódios adaptativos como momentos privilegiados de 

observação do processo de ensino/aprendizagem ou, de outro modo, das convergências 

possíveis entre a aquisição e as actividades cognitivas subjacentes à interacção 

colaborativa. 

4.7. Variabilidade das condutas de adaptação e seus factores 

o modo como, ao longo deste item, definimos as condutas adaptativas, permite

nos neste momento concluir acerca da sua extrema variabilidade, sintetizando alguns 

dos aspectos anteriormente evidenciados. 

Relacionando-se na sua essência com a sua qualidade dialógica e pedagógica, tal 

variabilidade organiza-se em torno de uma série de factores ligados às situações 

específicas em que cada evento tem lugar. 

Para além de motivos de tipo ecológico, que evocam aspectos do contexto cultural 

e social mais lato em que ocorre a troca verbal (cf. capítulo 2), a variabilidade em foco 
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está estreitamente relacionada com as competências pedagógico-comunicativas dos sujeitos, 

quer do professor quer do aluno, em especial com perfis diferenciados de interactante 

(d. Apfelbaum, 1991a, 1991b; Lambert, 1991; Nystrom, 1983; Schinke-Llano, 1983). 

Prende-se ainda com aspectos idiossincráticos da aprendizagem, particularmente com a 

heterogeneidade das trajectórias dos aprendentes, que, originando produções sempre 

inesperadas, provocam reacções também elas imprevistas. 

Em termos mais restritos, a variabilidade do comportamento adaptativo 

compreende-se no quadro das actividades de linguagem que ocupam a aula de LE (ver 

ainda atrás, ponto 2.2., quando a analisámos relativamente ao input" e à interacção 

modificados). Exemplificando, a especificidade da conduta de adaptação precisa-se em 

função: 

da tarefa verbal em que ocorre (Araújo e Sá, 1994; Nystrom, 1983); 

da estrutura de participação que enquadra as intervenções verbais, assim 

como o número de sujeitos que envolve; 

do domínio de referência ou o conteúdo da interacção; 

da finalidade perseguida, nomeadamente a sua orientação preferencialmente 

comunicativa, formal ou processual; 

da competência mais restrita que se pretende desenvolver na sequência de 

ensino em causa. 

Nesta medida, a compreensão das trocas de adaptação naquilo que as distingue 

obriga a inseri-las no evoluir pedagógico-comunicativo de cada aula. 

Sintetizando, a variabilidade dos episódios adaptativos relaciona-se proximamente 

com três factores essenciais: 

concepções de natureza sociocultural acerca da comunicação pedagógica e 

das relações entre os sujeitos, decorrentes de formas próprias de conceber o 

acto de ensino/aprendizagem (Bernicot, 1991; Nystrom, 1983; Rabain-Jamin 

& Sabeau-Jouannet, 1991); 

competências pedagógico-comunicativas dos sujeitos; 

concepção das actividades didácticas. 

Nesta forma de encarar a variabilidade está presente uma das convicções iniciais 

deste estudo: a ideia de que a observação das condutas de adaptação permite de algum 
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modo aceder ao pensamento profissional e pedagógico dos sujeitos que constroem a 

aula, assim como às suas competências verbais e repertórios estratégicos, clarificando 

as opções que nela se fazem e permitindo atribuir-lhes sentido contextualizado. 

5. Funções da adaptação 

No capítulo 1 referimos as funções que desempenham as trocas de adaptação na 

comunicação interpessoal, a partir de dois papéis essenciais: promoção do sucesso do 

encontro e estimulação da dinâmica interactiva. Pretendemos neste momento rever esta 

questão relativamente à situação pedagógica que nos ocupa. 

Os episódios de adaptação em aula de LE podem fundamentalmente assumir 

funções de três ordens, que se sobrepõem devido à qualidade inextrincavelmente 

cognitiva, interactiva e afectiva da comunicação escolar (d. Ferguson 1979, quando se 

refere às funções do babytalk, e Ellis, 1981, que retoma os trabalhos do autor precedente 

do ponto de vista da aula de LE; ver ainda Ellis, 1986: capítulo 6; Kraft & Dausendschõn

Gay, 1994; Matthey, 1991; Py, 1993b): comunicativas; de socialização e pedagógicas. 

Dentro de cada uma delas encontram-se outras, mais específicas, que remetem 

concretamente para a materialidade da troca interactiva. 

Na opinião de Ellis (1981), embora a maior parte dos estudos que abordam a 

adaptação verbal se centrem na sua função comunicativa, ela serve, na aula, propósitos 

fundamentalmente pedagógicos, ou seja, a sua principal motivação é a facilitação da 

aprendizagem e das actividades complexas que a sustentam, e não a construção de uma 

comunicação consensualmente satisfatória. Nesta linha, o autor considera que a 

orientação privilegiada das funções dos episódios pedagógicos de adaptação é um 

importante factor que os permite distinguir daqueles que emergem noutras situações 

sociais. 

5.1. Funções comunicativas 

Trata-se neste tipo de trocas de favorecer as condições para uma interacção de 

sucesso, nomeadamente no que diz respeito à intercompreensão e à criação de contextos 

verbais que possibilitem a participação do aprendente e promovam a co-fabricação do 

discurso. De outro modo, estas são trocas onde os sujeitos se esforçam por manter uma 

comunicação adequada à situação verbal, colaborando e aceitando normas linguísticas 

e conversacionais diferentes em compreensão e em produção (d. Bouchard, 1986; 

Chaudron, 1988: 55; Cicurel, 1994e; Ellis, 1986: capítulo 6; Fregosi & Vasseur, 1991; 
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Gülich, 1986b; Kotschi, 1986; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Long, 1983b; Long & 

Sato, 1984; Matthey, 1991; Nonnon, 1993; Py, 1993b; Varonis & Gass, 1985b). 

Como afirmámos acima, esta f~nção não é a privilegiada em contexto escolar, ao 

contrário do que se passa em comunicação exolingue, onde a percepção favorável da 

troca verbal pelo LNN passa pela demonstração da parte do LN, por intermédio de 

constantes movimentos adaptativos, de disponibilidade para interagir (Hamers & Blanc, 

1989). 

Dentro desta categoria, e de um modo mais preciso, encontramo~ episódios com 

as funções a seguir explicitadas (d., entre outros, Bouchard & De Nucheze, 1987b; 

Fregosi & Vasseur, 1991; Long, 1983b; Varonis & Gass, 1985b): 

facilitar a intercompreensão, assegurando a clara estruturação da mensagem 

e a sua compreensibilidade (por exemplo, por meio de alternância códica, 

simplificação linguística ou discursiva, redundância, exemplificação, redução 

do débito, encenação não-verbal da mensagem, pontuação frásica, prevenção 

e compensação de problemas, exibição do formato da interacção, explicitação 

verbal das relações lógicas); 

guiar e apoiar a produção do aprendente, conduzindo-o progressivamente 

para a norma da língua-alvo (através de procedimentos como o putsch 

enunciativo, a disponibilização dos meios verbais necessários à realização de 

um projecto verbal, o completamento de frases inacabadas, a hetero

estruturação dos enunciados do aprendente ou a reparação dos seus erros); 

encorajar as intervenções do aprendente (pela gestão da comunicação 

pedagógica, emissão de reguladores positivos, sinalização de atenção, ... ); 

manter o contacto; 

estruturar a interacção. 

5.2. Funções de socialização 

Estes episódios adaptativos visam repor a ordem socio-relacional eventualmente 

alterada, promovendo o cumprimento das regras do contrato de comunicação e mantendo 

uma boa atmosfera colectiva em sala de aula (Coupland, Wiemann & Giles, 1991, nesta 

óptica, consideram-nos fundamentais na construção da relação interpessoal). 

Incluem-se nesta função: 

- os procedimentos de figuração que visam manter a face do aluno relativamente 
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aos conteúdos e tarefas da aula (Gülich & Kotschi, 1983, descrevem-nos em 

aulas de semântica); 

a promoção de condições afectivas para a prática da língua; 

os comportamentos colaborativos (como pedido de asssistência, 

completamento de ideias e todo o tipo de procedimentos que, com O'Malley, 

1987, e O'Malley et aI, 1985, qualificamos de socio-afectivos). 

5.3. Funções pedagógicas 

Referimo-nos aqui a momentos de adaptação com uma orientação 

predominantemente cognitiva ou mais explicitamente aquisicional, isto é, que procuram 

deliberadamente intervir num processo em curso de apropriação do saber, 

disponibilizando dados que facilitem a sua evolução harmoniosa de acordo com uma 

percepção de zonas de indefinição na interlíngua ou de dificuldades na resolução das 

tarefas de aprendizagem (d. Ellis, 1986: capítulo 6; Py, 1993b). Incluem-se nesta categoria 

as trocas que visam ajudar o aprendente a aprender, confrontando-o com as suas 

hipóteses aquisicionais, com o seu saber verbal e com os processos de aprendizagem 

mobilizados, e procurando criar, pelo controlo da interacção, uma eficácia aquisicional 

máxima (d. Bartning, 1991; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Porquier, 1991; Vasseur, 

1993; Véronique, 1992). 

Segundo Porquier (1991), as sequências estruturantes do processo de ensino/ 

aprendizagem desempenham funções intercognitivas, na medida em que se orientam 

para a consolidação das relações entre interacção, cognição e aprendizagem (d. ainda 

Nonnon, 1990, 1993; Trognon, 1993). Desta forma, e porque gerem um projecto 

pedagógico, conduzem o observador até ao contexto didáctico em que se desenrola a 

interacção tutelada. 

De acordo com trabalhos realizados em situações de aquisição/aprendizagem, 

esta função da actividade adaptativa precisa-se nas seguintes (ver Ellis, 1981, 1986: 

capítulo 6, 1990; Nonnon, 1991): 

orientar o aprendente através do seu esforço de aprendizagem (reforçando 

positiva ou negativamente as suas hipóteses, confrontando-o com elas, 

reparando as suas intervenções, levando-o a reflectir sobre elas, fornecendo

lhe enunciados alternativos, chamando a sua atenção para certos factos 

linguísticos, etc); 

alargar os seus saberes; 
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intervir sobre processos cognitivos de apropriação, por meio de acções de 

tipo metacomunicativo, metalinguístico ou metapedagógico (fornecendo 

explicações sobre fenómenos, incitando o conhecimento, transmitindo 

informações úteis, reflectindo sobre um saber e um saber-fazer processual, 

etc); 

desenvolver a cognição e metacognição (aumentando a consciencialização de 

dificuldades próprias, provocando conflitos socio-cognitivos, intervindo no 

desenvolvimento de competências de auto- e heteromonitoração (d. Gülich, 

1986b; Nonnon, 1990, 1993; Trognon, 1993). 

Note-se que, no diálogo de tutela, nem sempre é fácil distinguir entre as três 

funções especificadas (Fregosi & Vasseur, 1991; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; 

Vasseur, 1990b). Assim, este esforço de análise de um fenómeno frequentemente 

polifuncional serve essencialmente para sublinhar a sua importância face às grandes 

finalidades da aula de LE e ajuda-nos a delimitar as orientações privilegiadas de cada 

uma das configurações de trocas adaptativas que isolaremos no capítulo seguinte. 

Em suma, podemos afirmar que as condutas de adaptação em aula de LE têm 

uma função marcadamente interactivo-aquisicional (Nonnon, 1991), na medida em que 

promovem as boas condições de recepção e de produção da mensagem ao mesmo 

tempo que facilitam a aquisição, suportando o trabalho cognitivo do aprendente, 

sustentando as suas intervenções, encorajando a sua participação e fornecendo-lhe dados 

úteis que orientam trajectórias individuais de aprendizagem, acrescentando-se a tudo 

isto um contributo significativo para o bom clima relacional da situação. 

6. Enfoques discursivos 

As actividades verbais de adaptação tematizam todos os objectos discursivos 

presentes em aula de LE, incidindo ora nuns ora noutros, de acordo com a focalização 

múltipla e flexível que já atrás concedemos ao texto pedagógico e, sobretudo, com o 

projecto didáctico que perseguem os seus actores. Deste modo, remetem para um 

processo de ensino/aprendizagem em construção e revelam-no nos seus domínios de 

referência primordiais. 

Na inventariação e organização dos enfoques discursivos das condutas dialógicas 

de adaptação deixámo-nos influenciar fundamentalmente por uma abordagem preliminar 
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dos nossos próprios dados verbais (ver Anexo: volumes II, III, IV e V), enriquecida por 

uma perspectiva didáctica mais lata que visa a conjugação entre práticas efectivas e 

práticas renovadas. Considerámos ainda as sugestões de outros autores que reflectem 

ora sobre a interacção em situação de apropriação (como Apfelbaum, 1991a, 1991b; 

Cicurel, 1992; Dalgalian, 1981; Vieira, 1988, 1990, 1992a, 1993b), ora sobre os conteúdos 

da aula de LE por referência a um determinado conceito de língua e de aprendizagem 

da língua (como Andrade & Araújo e Sá, 1992; Beacco, 1989; Berthoud, 1993; Bouchard, 

1989; Candelier, 1995; Py, 1993c; Vieira & Moreira, 1993). Tivemos finalmente em conta 

aspectos da discussão que desenvolvemos no capítulo 2 a propósito do estatuto particular 

do saber em aula de LE. 

o objecto de referência do discurso pedagógico é predominantemente a língua, 

que na aula se organiza enquanto objecto a aprender, objecto a observar e veículo de 

comunicação (d. capítulo 2). Na medida em que as formas de interacção não são 

indissociáveis do objecto a ensinar/aprender, consideramos que a língua pode ser 

focalizada segundo quatro ângulos diferentes, que traduzem formas específicas de 

construir a comunicação didáctica (d. Cicurel, 1992; Vieira, 1992a): 

enquanto objecto que existe independentemente dos sujeitos que na aula o 

utilizam (quando se fala sobre o saber); 

enquanto objecto apropriado que se manifesta na prática dos sujeitos (quando 

se refere o uso que dele se faz no quadro de actividades de linguagem precisas, 

ou a prática do saber); 

enquanto meio de comunicação e de regulação (quando se topicaliza a 

interacção); 

enquanto objecto de apropriação (quando se referem os procedimentos a 

utilizar ou utilizados para transmitir/adquirir tal objecto, ou se reflecte sobre 

a aprendizagem e o processo pedagógico). 

A tabela que a seguir se inclui pretende dar conta destas reflexões, integrando as 

diferentes facetas dos objectos tematizados em aula de LE e organizando-os em torno 

de dois grandes eixos estruturadores: 

a língua enquanto conteúdo (nas suas múltiplas dimensões que hoje 

constituem outros tantos tópicos da aula, formais, pragmáticas, discursivas, 

estratégicas e culturais); 
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os processos de ensino/aprendizagem do conteúdo (aspectos pedagógicos, 

ligados mais proximamente à organização das actividades, e aspectos 

processuais, relacionados com estratégias de ensino/aprendizagem). 

TABELA 3 

Enfoques discursivos das actividades dialógicas de adaptação 

• Plano da LE, objecto de aquisição/aprendizagem 
lO 

lO 

lO 

Língua: sistema formal 
Aspectos prosódicos (acento, entoação, ritmo) 
Aspectos fonéticos/fonológicos, de fonética sintáctica, ortofónicos 
Aspectos ortográficos e de pontuação 
Aspectos sintácticos, morfológicos e morfo-fonológicos da gramática 
Aspectos semântico-lexicais (informação semantico-conceptual das palavras, sentido 
gramatical) 

Língua: sistema comunicativo 
Aspectos semântico-pragmáticos29 (funções, intenções de comunicação e sua 
realização, actos de fala, valores dos enunciados, modalidade, condições de emprego 
das palavras e das frases, relações interlocutivas, ... ) 
Mecanismos lógicos e de estruturação textual (conectividade, progressão, estrutura 
temática e informacional, relações textuais, tipologia textual) 
Tema discursivo 
Estra tégias conversacionais 

Língua: sistema simbólico-cultural 

• Plano da organização do processo de ensino/aprendizagem da língua 
lO 

lO 

Dimensão pedagógico-didáctica 
Estratégias conversacionais 
Comunicação (quem fala, com quem, o que diz, relações sociais) 
Tempo e espaço 
Actividades da aula (o que se faz, como, porquê, com que meios, com que suportes 
materiais, em que condições, com que critérios, ... ) 

Dimensão dos processos30 

Actividades e estratégias de aprendizagem e de comunicação 
Métodos de estudo 

Procedimentos pedagógicos 

29 Distinguimos, com Mateus et aI (1989), entre aspectos morfo-sintácticos da gramática e aspectos semíintico
pragmáticos da gramática. Estes últimos impõem uma semântica do uso, enquanto os primeiros dizem respeito 
a uma semântica da forma (tipo valor do dicionário ou das relações frásicas). 

30 Esta última dimensão intersecta a anterior (actividades), já que é geralmente no seio de uma reflexão 
sobre o como e o porquê da realização de certas actividades que a dimensão metacognitiva se exerce. Dito de 
outro modo, é no decorrer das actividades pedagógico-didácticas que a relação entre o aluno e o saber 
linguístico se estabelece e a aprendizagem ocorre. 
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7. Efeitos perversos 

Temos vindo ao longo deste texto a desenvolver a noção de actividade dialógica 

de adaptação verbal segundo uma linha argumentativa que a destaca enquanto conduta 

relacional com profundo sentido positivo, articulando sempre tal sentido com as 

finalidades específicas das situações de comunicação. Todavia, alguns estudos mostram 

que nem sempre tal acontece e que, na presença de um certo número de circunstâncias, 

associadas em particular com a identidade e competências dos sujeitos verbais, o trabalho 

adaptativo reforça as clivagens que os afastam, acentuando e contribuindo para o mal

estar conversacional e para o fracasso dos encontros verbais. Colletta (1990) refere·se, a 

este propósito, aos efeitos perversos da conduta em estudo (d. Hamers & Blanc, 1989: 

capítulo V, que, expondo a teoria da acomodação de Giles & Smith, 1979, falam, a seu 

propósito, na dimensão sociopsicológica da adaptação; ver ainda Lefebvre, 1991). 

Antes de concluir este capítulo, que nos conduz à sua observação empírica em 

aula de FLE, queremos reflectir rapidamente sobre tais efeitos. Note-se que, à semelhança 

do que se passa com as restantes facetas da adaptação, também este é um aspecto sobre 

o qual poucos estudos empíricos se têm debruçado. 

De uma maneira global, o êxito da conduta em estudo depende largamente do 

conhecimento partilhado que os sujeitos têm uns dos outros, nas suas competências, na 

sua identidade pessoal, comunicativa e socio-cultural, assim como da representação 

convergente da situação verbal em que estão envolvidos (d. Gumperz, 1989: 102; Charnet, 

1991). Mais precisamente, coincide com a capacidade que cada um desenvolveu, em 

função do conhecimento anterior, de antecipar a forma como o interlocutor reage às 

actividades verbais e, com elas, às adaptativas. 

Tal conhecimento partilhado constitui por conseguinte condição iniludível de 

sucesso verbal, dando forma a um quadro preciso de produção/interpretação que orienta 

no sentido posit~vo os comportamentos comunicativos dos sujeitos implicados. A 

ausência desta condição, pressupondo interpretações divergentes da situação em 

qualquer um dos seus componentes, tem como consequência acções verbais 

desencontradas nas quais os sujeitos não se reconhecem (d. Colleta, 1990; Hamers & 

Blanc, 1989: capítulo V; Hülzer-Vogt, 1990; Saville-Troike, 1989: 203). Citando Colleta: 

"rien ne sert de coopérer ... encore faut-il se bien comprendre" (1990: 21). 

Hamers & Blanc (1989: capítulo V), no quadro da teoria da acomodação de Giles & 

Smith (1979), explicam este facto identificando dois planos interligados de funcionamento 

da adaptação, na óptica dos sujeitos que nela estão implicados: o linguístico e o 
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sociopsicológico (relativo às crenças e motivações sociais). Segundo os autores, as 

realizações linguísticas do processo adaptacional são interpretadas do ponto de vista 

desta segunda dimensão, isto é, o sujeito lê nelas uma determinada imagem de si e da 

situação que lhe é devolvida pelo interlocutor. Tal leitura tem repercussões evidentes 

na vivência subjectiva da comunicação ulterior, sobretudo quando aponta para contornos 

situacionais com os quais não se identifica, ou quando a imagem de si mesmo que 

assim recebe lhe é desfavorável ou não coincide com aquela que quer fazer circular ou 

que de si próprio possui (d. no capítulo 1, com Goffman, 1973, a ideia da comunicação 

como encenação de uma imagem pessoal). 

Note-se, neste momento, que o facto da actividade adaptativa constituir sempre, 

em certas situações, um exercício de dominância, como tivemos a oportunidade de 

explicar atrás, pelo papel que nela cabe ao locutor com maior domínio da língua ou do 

tema conversacional, activa esta dimensão potencialmente desequilibradora, já que coloca 

sempre o interlocutor em posição de dominado, posição que nem sempre aceita. Neste 

sentido, o perigo potencial que pode representar para a vivência ulterior da comunicação 

aumenta com o alargamento do grau de dominância expresso pela conduta verbal. 

Assim, certas situações assimétricas que ameaçam a face do sujeito em posição baixa e 

que se estruturam em torno de diferentes estatutos, sociais e discursivos, dos locutores, 

cabendo ao expert o papel de agente privilegiado da adaptação, estão particularmente 

expostas a uma vivência negativa da adaptação. 

A ausência de contratos claros de colaboração entre os sujeitos, eventualmente 

didácticos, que enquadrem os comportamentos comunicativos, atribuindo-lhes o seu 

verdadeiro significado, pode-se considerar, em termos sociopsicológicos, como um dos 

factores mais influentes na perversão do sentido positivo da adaptação (Bange, 1991a; 

Charnet, 1991; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1993; Vasseur, 1993). Particularmente em 

situação de comunicação desigual e frágil, para que as condutas adaptativas se instituam 

enquanto meios de gestão eficaz da assimetria, é necessário que esta última seja 

consensualmente aceite e que as formas de a gerir sejam complementares ou coincidentes. 

Deste ponto de vista, os potenciais efeitos perversos da adaptação são sobretudo 

frequentes em situações que não passam por uma negociação prévia dos parâmetros 

situacionais, mormente dos estatutos, papéis e saberes dos participantes. Note-se, com 

Charnet (1991), que tal negociação, e, especialmente, a identificação do estatuto do 

interlocutor e o seu posicionamento no quadro de uma relação interpessoal, é 

particularmente difícil na comunicação com estrangeiros. 

Não esqueçamos que esta causa de perversão da natureza positiva da conduta de 

adaptação é pouco comum em contexto pedagógico, já que aí existe uma "definição 
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coesa" das regras socioculturais que enquadram os comportamentos verbais do professor 

e do aluno (d. capítulo 2). 

Mais proximamente, diferentes aspectos da actividade comunicativa podem estar 

na origem do fracasso das condutas de adaptação. Estudos empíricos que o exemplificam 

permitem-nos isolar quatro causas principais, seguidamente apresentadas. 

7.1. Representações divergentes da situação de comunicação 

Frequentemente, a actividade adaptativa ocorre no quadro de situações de 

comunicação divergentemente percepcionadas pelos sujeitos no que toca às suas 

finalidades, às convenções dos contratos de comunicação e de colaboração ou às próprias 

identidades e competências respectivas de cada um dos interlocutores. No centro desta 

circunstância encontra-se a forma como o locutor-aprendente percepciona afectivamente 

os comportamentos colaborativos do parceiro, ou seja, a dimensão social do uso da 

linguagem (Gülich, 1986b; d. atrás quando aludimos à dimensão sociopsicológica da 

adaptação). 

Este último aspecto é particularmente sensível quanto à discusão que nos ocupa, 

pelos motivos acima evocados (d. Hamers & Blanc, 1989: capítulo V). 

Em situação interétnica, a ocorrência desta circunstância conversacional torna a 

comunicação particularmente frágil, já que remete para a desvalorização de um dos 

sistemas socio-simbólicos em confronto, aquele que se mostra e se afirma como diferente, 

ou seja, o do estrangeiro (d. Krãmer, 1991). A activação de um plano estratégico de tipo 

adaptativo pode reforçar, mesmo que inadvertidamente, esta fragilidade, sendo entendida 

pelo sujeito-aprendente como uma forma de o outro lhe remeter uma imagem 

desfavorecida de si mesmo, nas suas condições intelectuais, na sua identidade cultural, 

nos seus saberes académicos e comunicativos, imagem que nalguns casos é incompatível 

com aquela que de' si mesmo possui, mais lisonjeira. 

Note-se em particular que nem todo o estrangeiro ou LNN é forçosamente um 

aprendente ou se sente e se pretende posicionar discursivamente enquanto tal, o que 

implica uma variação interindividual importante na forma como recebe e aceita certas 

ajudas do LN (Charnet, 1991; Vasseur, 1987a, 1990d, 1991). 

Por outro lado, na origem de certas opções adaptativas encontra-se frequentemente 

uma imagem estereotipada do outro como estrangeiro, ou como um estrangeiro de 
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certo tipo, inaceitável para o sujeito individual que recusa ser tão simplistamente 

categorizado: "La communication interethnique commence ( ... ) d'abord encadrée par 

cette armature de préjugés" (Charnet, 1991: 3). Esta representação globalizante e colectiva 

do outro é uma barreira entre os sujeitos que os afasta. Em particular para o LN, 

impede-o de apreciar com alguma objectividade e consciência os comportamentos verbais 

do interlocutor e de avaliar o seu repertório comunicativo em LE (Charnet, 1991). Nestas 

condições, os procedimentos adaptativos que mobiliza dificilmente concorrem para o 

êxito comunicacional e correm o risco de provocar efeitos perversos (Hamers & Blanc, 

1989: capítulo V). 

Lynch (1988) dá voz ao sentimento de frustração que, de acordo com a investigação 

que realizou e com a sua própria experiência de falante de LE, acompanha em certas 

situações alguns comportamentos adaptativos do LN que parecem resultar de uma 

redução da identidade, personalidade e capacidades verbais do aprendente: "My own 

experience as a non-native learner in various countries is that it is non uncommon to 

find NSs who talk to you as if you were on a different intellectual plane, not simply 

linguistically disadvantaged" (1988: 113). Outros autores fornecem dados que confirmam 

tal sentimento, em situação social (Apfelbaum, 1991a, 1991b; Arthur et aI, 1980; Charnet, 

1991; Colletta, 1990; Hamers & Blanc, 1989) mas também escolar (Aston, 1986; Chaudron, 

1982, 1983; Hélas, 1991; Girardet, 1992; Issidorides & Hulstign, 1992; Lynch, 1988; Meisel, 

1980; White, 1987). Hélas (1991) chama a atenção para o mesmo problema, observando

o no âmbito da actividade constante de reformulação em aula de LE, reformulação que 

traz consigo implícita uma avaliação negativa acerca da capacidade de compreensão do 

aluno. Para a autora, o próprio acto de avaliação subjacente aos comportamentos 

adaptativos constitui potencialmente uma ameaça, porque cria uma necessidade de 

defesa (Hélas, 1991: 58). Reacções não colaborativas de diversa ordem, como o mutismo 

ou a hostilidade, são a forma do aprendente rejeitar tal avaliação desvalorizante. 

Neste quadro, alguns estudos notam a preferência por certos estilos e estratégias 

adaptativas mais delicados porque menos agressivos da face, evidenciando o esforço de 

figuração dos falantes que procuram preservar o frágil equilíbrio interaccional e que 

assim denotam uma profunda consciência das circunstâncias que envolvem este tipo de 

comunicação. 

Exemplificando para o LNN, observa-se a preferência por estratégias como a auto

reparação (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977), a reparação integrada e se quente 

evitamento da reparação exposta (Gülich, 1986a, 1986b) ou o pedido de ajuda implícito 
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(Gülich, 1986a). Apfelbaum (1991a, 1991b), trabalhando sobre situações de tandem, mostra 

que a maior parte das trocas de reparação sobre aspectos do código são iniciadas pelo 

LNN, embora nestas situações, que pressupõem um contrato didáctico, as ameaças à 

face não sejam constituídas pela heterocorrecção em si, que é bem aceite (o que contraria 

os resultados de Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977), mas antes pelas reflexões sobre a 

língua desenvolvidas pelo LN, sobretudo quando nelas pretende envolver o LNN. Este 

último demonstra preferir heterocorrecções nas quais o trabalho metalinguístico é 

exclusivamente realizado pelo parceiro mais competente. 

Também o LN interessado em manter o mesmo equihôrio fnteraccional e consciente 

dos efeitos sociais do seus comportamentos verbais se envolve num trabalho de figuração 

do mesmo tipo, protegendo a face do parceiro, atentando nas formas adaptativas que 

este prefere e optando por aquelas que preservam o seu estatuto conversacional. Assim, 

por exemplo, evita um trabalho explícito sobre a ruptura, não se apressa a corrigir todo 

e qualquer erro, opta por vias indirectas de reparação e deixa ao interlocutor a decisão 

de isolar os problemas sobre os quais quer realizar um trabalho mais explícito de 

reflexão (Apfelbaum, 1991a, 1991b; Dausendschon-Gay & Kraft, 1991; Deen, 1994, denota 

uma série de mal-entendidos não reparados e uma certa constância na frequência das 

trocas de reparação). 

A discussão, comum em DL, a propósito dos movimentos de reparação dos erros 

dos alunos, considerando-se que um excesso de zelo pode quebrar o fluxo conversacional 

e prejudicar o clima afectivo de descontracção favorável à participação verbal, releva 

parcialmente desta problemática. Também o facto de alguns autores desaconselharem o 

envolvimento de outros sujeitos da aula na correcção dos erros dos colegas se explica 

com estes argumentos, acreditando-se que tal envolvimento da parte de quem não está 

legitimado para assumir comportamentos de dominância constitui eventualmente uma 

agressão para o aprendente que assim se vê corrigido. 

A estratégia de simplificação, muito comum e responsável por certas 

particularidades adaptativas do registo exolingue que o tornam semelhante aos pidgins 

(d. ponto 2), parece ser uma das que é experienciada com mais desagrado por certos 

aprendentes, que nela encontram uma imagem infantilizada de si próprios. Tal ocorre 

em particular com os bons aprendentes de nível avançado que se supõem, na sequência 

de uma vivência positiva da aprendizagem da LE, dotados de condições aceitáveis para 

a participação equilibrada na comunicação exolingue, tendendo a recusar trocas nas 

quais o LN usa modelos linguísticos ou funcionais reduzidos (d. Girardet, 1992; Lynch, 
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1988; Meisel, 1980; White, 1987). Concretizando, Charnet (1991) descreve a reacção 

ressentida de professores egípcios de FLE à intervenção de um adido linguístico no 

Cairo durante umas jornadas de formação, atribuindo-a à forma exagerada como 

pronunciava as palavras e ao débito discursivo lento. 

Por referência mais directa à situação escolar, Gumperz (1989: 100 e seguintes), 

num estudo realizado numa classe de leitura com alunos divididos em dois grupos, o 

dos lentos e o dos rápidos, observa comportamentos diferenciados do professor com 

cada um deles. Os alunos lentos, sobretudo os de origem negra, confrontados com 

procedimentos discursivos de simplificação (como redução do déhito, articulação 

exagerada ou frases não gramaticais) que identificam com o estilo agressivo dos agentes 

da segurança social, reagem a esta forma de tutela, recusando-se a cooperar nas 

actividades pedagógicas. 

Note-se, a este propósito, o estudo de Lynch (1988), onde se mostra que aprendentes 

a quem foram entregues textos produzidos para outros aprendentes tendo-se-Ihes 

perguntado a quem se dirigiam, afirmam que os seus destinatários são muito jovens e 

linguisticamente bastante desfavorecidos. 

Efeitos semelhantes ocorrem em situações inversas, quando o LN tem um estatuto 

social desvalorizado face ao interlocutor LNN (exemplo: situação de comunicação numa 

empresa na qual um superior hierárquico, não-nativo da língua da comunicação, interage 

com um operário, locutor-nativo dessa mesma língua). Nestes contextos, o LNN recusa 

a ajuda conversacional que o LN lhe pretende dar, vendo nela uma fragilização da sua 

posição privilegiada. 

Note-se finalmente que também em situações onde os sujeitos partilham uma 

mesma LM a simplificação pode ter efeitos negativos. Coupland, Wiemann & Giles 

(1991) mostram que, em ~onsultas de saúde, os pacientes preferem os médicos que 

preservam uma linguagem especializada que não compreendem, isto é, aqueles que 

não procuram, por procedimentos adaptativos, preservar a intercompreensão. 

Representações inadequadas dos contornos da situação que possam colocar em 

risco a face do aluno, são, como já dissemos, menos frequentes em aula de LE, contexto 

onde os procedimentos adaptativos são normalmente bem aceites e considerados como 

estratégias importantes na promoção da comunicação e na construção colaborativa de 

novos saberes (d. Hélas, 1991). 

266 



Da intencionalidade pedagógica às actividades de adaptação verbal 

No entanto, como vimos, também aqui ocasionalmente ocorrem. A elevada 

frequência de momentos correctivos iniciados pelo professor, por exemplo, pode ser 

mal vivida pelo aluno e encorajar o seu silêncio. Autores em DLE na linha comunicativista 

realçam tal facto, chamando a atenção para as tensões que este comportamento pode 

ocasionar, caso não existam condições afectivas que o suportem (Aston, 1986; Ellis, 

1990: 116). Note-se ainda que o aluno pode igualmente reagir à constante reformulação 

que o professor faz do seu enunciado, vendo traída a sua intenção enunciativa. Hélas 

(1991) descreve um caso extremo de reacção violenta de um discente aos procedimentos 

de encenação do seu discurso pelo professor, considerando-os. como roubo da palavra, 

adulteração do pensamento e mesmo tentativa de destruição pessoal. 

Nesta ordem de ideias, também em situação escolar o êxito das condutas 

adaptativas depende de negociações explícitas sobre alguns aspectos da actividade 

conversacional que se possam tornar problemáticos. Apfelbaum (1991b), abordando a 

situação explicitamente didactizada de tandem, relata uma conversação durante a qual 

os sujeitos sentem a necessidade de definir algumas modalidades conversacionais de 

adaptação, nomeadamente a correcção e os papéis que nela desempenham 

respectivamente cada um dos sujeitos. Na negociação desencadeada, importante para o 

sucesso conversacional, a autora observa em particular, da parte do LNN, a vontade de 

clarificar preferências pessoais quanto a esta matéria. 

Para o professor de LE, estes estudos apontam para a necessidade de observar a 

interacção de que é responsável e, em especial, de atentar em certas opções adaptativas, 

preferindo aquelas que são bem aceites pelo aluno, eventualmente indirectas e subtis, e 

que o envolvem em actividades espontâneas de metalinguagem construídas 

expressamente em torno de problemas colectivos. 

Considere-se, a propósito, que a opção por condutas adaptativas inadequadas é 

um risco real dos professores de LE que desconhecem a LM dosaprendentes, o seu 

passado comunicativo e o universo simbólico-cultural em que se movem, já que não 

possuem as condições necessárias para interpretar os seus enunciados verbais nem para 

prever possíveis problemas de aprendizagem. Gumperz (1989: capítulo 5), explorando 

esta questão no âmbito da pedagogia da LM, sublinha a necessidade da escola e dos 

professores conhecerem de facto as convenções etnográficas subjacentes ao 

comportamento verbal dos aprendentes para planificar a intervenção pedagógica. 

Criticando de um ponto de vista sociolinguístico os programas de apoio suplementar, o 

autor denuncia a falsa premissa que passa pela convicção de que os alunos que dominam 

dialectos que a instituição não privilegia são linguística e cognitivamente deficitários. 

Este julgamento desfavorável conduz a uma situação escolar que os pune e humilha e 
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que pode eventualmente propiciar atitudes de rejeição da escola e eventualmente de 

uma sociedade normativa e pouco democrática. 

Analisando a mesma questão de um ponto de vista oposto, focalizado no sujeito 

em posição mais alta, nota-se que por vezes o LN aceita com dificuldade os esforços do 

aprendente que procura certos efeitos de convergência linguística e de entendimento 

comunicativo, adoptando a sua variedade linguística, o seu estilo, gestos ou registo 

idiossincrático, comportamentos que, embora normalmente ditados .pelo desejo de 

aprovação social, são interpretados como uma vontade inaceitável de aproximação e 

identificação, ou mesmo como uma agressão pessoal (d. Charnet, 1991; Saville-Troike, 

1989: 203, a partir de Giles et aI, 1973). Por detrás desta actividade de convergência, 

lêem uma disponibilidade de integração social que não aceitam, ou, nas palavras de 

Tarone: lia metacommunication which says: 'I'm a member of your group"' (1980: 426). 

Concluindo, podemos afirmar que todo o procedimento adaptativo coloca 

problemas relacionais quando ocorre no âmbito de situações percepcionadas de modo 

divergente pelos sujeitos. Nestas condições, a negociação prévia do quadro comunicativo

didáctico e das actividades conversacionais que nele são possíveis é útil para que a 

actividade adaptativa possa atingir as suas finalidades positivas (Griggs, 1991: 81; 

Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991). 

7.2. Competências pedagógico-comunicativas reduzidas 

Frequentemente, os efeitos perversos da adaptação resultam de competências 

comunicativas e metacomunicativas limitadas de qualquer um dos sujeitos verbais, 

mais particularmente daquele que ocupa uma posição conversacional de maior 

responsabilidade. 

Podemos abordar está questão de dois pontos de vista complementares. 

Um primeiro prende-se com a dificuldade do LN ou do professor em identificar 

todos os parâmetros pertinentes da situação e em adequar a eles o seu comportamento, 

por inexperiência ou por dispor de um leque reduzido de possibilidades verbais. 

o significativo exemplo fornecido por De Gaulmyn (1991a) permite-nos ilustar 

esta situação. A autora analisa uma sequência explicativa que tem lugar entre locutores 

nativos da mesma língua mas que a dominam diferentemente, durante a qual um dos 

sujeitos, aquele cujas competências verbais são mais restritas, inicia uma sequência 
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adaptativa antecipando a incompreensão dos termos medicina homeostática, antecipação 

que se revela inadequada, já que o interlocutor é médico. Interessa aqui observar que a 

antecipação se deve ao facto de a expressão em causa ser, para o locutor que a explica, 

assaz complexa e distanciada do seu léxico quotidiano, facto que se alia a um real 

distanciamento face à língua e à comunicação devido a competências metalinguísticas e 

metacomunicativas reduzidas que não lhe permitem precisar as verdadeiras capacidades 

de linguagem do interlocutor. 

Uma outra ordem de fenómenos ocorre quando, ainda por limitações 

metacomunicativas, o falante se revela incapaz de trabalhar adequadamente o discurso 

naquela situação precisa. Assim, Colletta (1990), no estudo já referido, identifica como 

uma das causas de disfuncionamento comunicativo a redução das competências do LN 

para lidar com situações bilingues. Embrenhado num auto-esforço suplementar de 

"supercooperação" que o ocupa cognitiva e verbalmente, mostra-se incapaz de analisar 

de uma forma pertinente a situação e de compreender verdadeiramente quais as 

necessidades de ajuda do interlocutor. Também Hymes (1973, referido em Hamers & 

Blanc, 1989: 196) ilustra uma situação de incompreensão devida ao desconhecimento 

pelo LN das regras sociolinguísticas da situação de contacto de línguas, mormente no 

que toca à alternância códica. 

Em situação escolar de ensino/aprendizagem das LE, vimos já que as competências 

comunicativas reduzidas do professor, para quem a língua da comunicação é também 

uma LE, podem estar na origem de episódios adaptativos fracassados, na medida em 

que nem sempre está em condições de proceder a um trabalho sobre a língua pertinente 

face às reais dificuldades manifestadas pelo aluno (d. Babo, 1988; Moreira, 1990). 

Acrescente-se a este facto o reduzido contacto, enquanto expert, com situações de 

comunicação exolingue/bilingue. 

7.3. Recusa de colaboração 

Importa ainda evocar as situações que exigem dos sujeitos condutas adaptativas 

sem que estes se mobilizem para tal, demonstrando indisponibilidade para colaborar na 

troca verbal e, mais propriamente, no processo de ensino/aprendizagem. Referimo-nos 

em particular aos encontros comunicativos nos quais os protagonistas revelam ausência 

de uma consciência pedagógica, no sentido em que atrás a definimos, ou onde coexistem 

dois discursos e dois mundos que não se encontram, sem que haja da parte dos 

interlocutores qualquer manifestação de vontade de os conciliar. 
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Estudos feitos sobre situações assimétricas nas quais a adaptação é recusada pelo 

locutor em posição alta mostram que toda a interação fica desde logo comprometida 

por esta atitude conversacional, já que se tecem "estruturas de comunicação não coesas" 

(Girardet, 1992) inadequadas para a relação interpessoal (Girardet, 1992; Vasseur, 1987a). 

Por outro lado, tais atitudes desenvolvem sensações de grande frustração no interlocutor, 

que assim se vê destituído do seu papel de parceiro conversacional. 

Vários são os motivos que podem estar na origem desta recusa de colaboração, 

observada quer no locutor mais competente quer no aprendente ou estrangeiro. Mais 

concretamente, têm a ver com um não querer, um não conseguir ou um nãó poder. 

Para Girardet (1992), a comunicação com estrangeiros coloca ambos os locutores 

numa situação de grande tensão que pode, para certos sujeitos, tornar-se insustentável, 

impedindo-os de manifestar disponibilidade colaborativa: "II faut être assez fort pour 

ne pas être angoissé par l'angoisse de l'autre ( ... ) englouti par sa dépendance" (Girardet, 

1992: 41). 

Por outro lado, Charnet (1991), no estudo já referido em que analisa uma troca 

verbal em francês, no Cairo, entre professores egípcios de FLE e LN, observa a evidente 

hostilidade da parte do grupo de nativos face à utilização da sua LM pelo grupo de 

estrangeiros. Está aqui em causa a relação de grande intimidade que qualquer sujeito 

mantém com a sua LM e a renitência em partilhá-la com um outro que reconhece como 

profundamente divergente, seja quando esse outro a manipula com correcção (assiste

se então aqui a uma reacção de defesa do instrumento simbólico) seja quando a adultera 

(defendendo-se então um património considerado intocável). Em qualquer dos casos, 

como escreve a autora: "II parait difficile pour le natif d' accepter une autre construction 

du réel à partir de sa langue maternelle" (1991: 4). 

Considera ainda Charnet que a recusa de colaboração do LN e a intransigência 

entre os sujeitos é maior em situação interétnica do que em exolingue, onde a posição 

baixa do LNN o coloca à partida num estatuto discursivo de alguma humildade. 

Da parte do LNN, a indisponibilidade para se envolver em trocas adaptativas 

também se pode explicar segundo variadas razões. 

De um modo geral, depende da forma como experiencia afectivamente a LE e, em 

particular, do seu estatuto face a ela, ao país e ao povo que a fala. Relações conflituosas 

suscitam manifestações verbais de alguma hostilidade para com a LE e seus falantes, 

assim como condutas explícitas de distanciamento, manifestadas, por exemplo, pela 

exibição voluntária de uma prática verbal defeituosa que o assinala imediatamente 
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como estrangeiro e que o mantém afastado de um outro que dele se pretende aproximar 

(Charnet, 1991; Saville-Troike, 1989; Vasseur, 1987a, 1990b, 1993). A rejeição da língua 

traduz, mais latamente, a rejeição do povo que a usa ou das situações verbais que por 

ela se constroem. Note-se que esta atitude pode originar-se numa ordem alargada de 

factos, entre os quais avulta o medo de perder uma identidade cultural própria, a 

hostilidade para com um povo que por algum motivo o agride, preconceitos interétnicos 

ou mesmo orgulho individual e colectivo. Recusar colaborar funciona, neste caso, como 

um "indicador de identidade" ou como "expressão da singularidade" (Charnet, 1991; 

Hamers & Blanc, 1989). Esta é uma situação comum em comunicação exolingue (Saville

Troike, 1989). 

A indisponibilidade para colaborar em trocas de adaptação por parte do LNN 

pode ainda prender-se com traços pessoais, como a timidez, insegurança, ou a dificuldade 

em manter uma comunicação de risco que o põe em causa (d. Rubin, 1975). 

7.4. Excesso de zelo 

o excesso de zelo conversacional, atributo de alguns locutores, sobretudo dos 

comunicativamente mais competentes, pode ocasionar também efeitos perversos. Fala

se, nestes casos, em "superadaptação", comportamento que põe em risco o equilíbrio 

interaccional em situações de fragilidade (d. a noção de "suradaptation" em Colletta, 

1990, ou Noyau, 1994; Alber & Py, 1986b, referem-se a uma "atenção excessiva", e 

Gülich, 1986b, a um "excesso de cooperatividade"). 

Exemplificando, o locutor-tutor obcecado pela intercompreensão realiza 

frequentemente um trabalho a tal ponto esforçado sobre a língua que o seu interlocutor 

se vê envolvido num ambiente linguístico caracterizado por uma profusão de dados 

verbais onde dificilmente se orienta. Chaudron (1982) mostra, neste sentido, que 

actividades de "superelaboração" lexical, cujo objectivo é facilitar a compreensão, podem 

ter um efeito precisamente contrário, porque expõem o aprendente a tantos e tão variados 

dados que este se perde, dificilmente conseguindo distinguir a informação essencial da 

acessória. Soulé-Susbielles (1982, 1984a) realça na mesma linha a preocupação constante 

de alguns professores com a intercompreensão, reformulando em permanência tudo 

aquilo que dizem, nomeadamente as questões que colocam, e mostra que tal esforço 

prejudica quer a compreensão pelos alunos do que é dito quer o próprio trabalho 

cognitivo de estruturação de uma resposta, confundindo-os e perturbando um plano 

verbal de produção. Trevise & Demaiziere (1991) subscrevem esta mesma ideia. Pensam 

as autoras que o professor, envolvido num discurso repetitivo que quer a todo o custo 
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ver assimilado pelo aprendente, ocupa demasiado tempo da aula e reduz as 

oportunidades de desenvolvimento, pelos alunos, de planos discursivos autónomos e 

de hipóteses verbais individuais: "En milieu instructionnel l'activité cognitive de 

l'apprenant ( ... ) ses hypotheses propres n'ont parfois guere le temps de voir le jour, car 

elles sont souvent supplantées ou devancées par un enseignant qui se voudrait facilitateur 

et qui peut bien n'être qu'inhibiteur, ou rester extérieur au processus d'acquisition" 

(Trevise & Demaiziere, 1991: 6). 

Noutras situações, a vontade de convergir com o mundo do outro leva à adopção 

da sua linguagem específica, nomeadamente naquilo que ela tem de transgressor, 

estabelecendo-se um vocabulário comum que é sentido por quem aprende a língua 

como uma incursão inaceitável ou uma violação da intimidade (d. Lefebvre, 1991, que 

ilustra com uma conversação entre um adulto e uma criança, falando em adaptação 

mimética). 

Importa finalmente referir que o excesso de cooperatividade, quando provém de 

um par, é particularmente problemático, como realçam Jisa & Mariotte (1990) num 

estudo entre crianças. 

A supercolaboração pode ocasionar os mesmos efeitos perversos que discutimos 

no ponto 7.1, sendo percepcionada por quem aprende como reveladora de uma 

representação redutora das suas capacidades de tratamento da linguagem (Alber & Py, 

1986b; Gülich, 1986b; Hamers & Blanc, 1989; Lüdi, 1991). Assim, Colletta (1990) relaciona

a com o fracasso interactivo: "si au cours de cet échange les protagonistes ne se 

comprennent pas ou mal, ce n' est pas faute de faire des efforts mais au contraire parce 

que le locuteur natif sous-estime les compétences de son partenaire non natif et y réagit 

en lui apportant une aide inconsidérée" (Colletta, 1990: 21). 

Conclusão 

Constituímos este capítulo enquanto espaço de definição da conduta dialógica 

que nos ocupa, discutindo conceitos e precisando quadros conceptuais úteis para a sua 

apreensão empírica. Apesar de termos privilegiado como contexto de reflexão o espaço 

institucional de ensino/aprendizagem da LE, integrámos nesta discussão contributos 

provenientes de outros campos de trabalho, em particular daqueles que observam a 

comunicação em situações discursivamente estruturadas pela dimensão de didacticidade, 

acreditando na sua pertinência para uma teoria da comunicação pedagógica orientada 

para as finalidades do ensino/aprendizagem das LE na escola. 
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Este procedimento permitiu-nos encarar a actividade dialógica de adaptação verbal 

em aula de LE como um trabalho interaccional de índole metacomunicativa, com uma 

importante função interventiva, motivado na pré-disposição pedagógica para ensinar / 

aprender a língua. Sendo sempre um "agir estratégico conjunto" que traduz a activação 

da consciência metacomunicativa e pedagógica dos falantes, realçámos a sua qualidade 

colaborativa e negociativa e relacionámo-lo com a imprevisibilidade de cada aula, evento 

onde é possível construir, em torno de um projecto educativo, uma relação interpessoal 

positiva. 

Por todas estas características, inscrevemos as condutas "de adaptação na matriz 

da aula de LE, nas suas dimensões social, interactiva e pedagógico-cognitiva. 
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Do conceito à sua análise 

Introdução 

o capítulo 4 situa-se num ponto charneira do desenvolvimento deste estudo. 

Concluindo a Secção I, cujo objectivo fundamental é desenvolver um quadro teórico útil 

para a abordagem empírica da actividade verbal em foco, estabelece a ponte com a 

Secção II, onde se procede ao estudo empírico de uma das figuras das trocas de adaptação 

aqui identificadas, propondo instrumentos de análise baseados nas construções teóricas 

anteriores mas também nos dados reais que apresentamos em Anexo. 

Mais precisamente, é nosso objectivo neste momento do estudo identificar e 

operacionalizar categorias pertinentes para descrever de um modo compreensivo a 

realização interactiva da adaptação verbal em aula de LE. De acordo com a orientação 

metodológica do estudo, procuramos que tais categorias não se afastem demasiado dos 

dados que lhes deram origem e que possam por conseguinte ser reconhecidas como 

válidas também pelos sujeitos que construíram os eventos verbais observados, pelo que 

propomos a sua abordagem interna. Assim, desenvolvemos um esquema de análise que 

procura respeitar a perspectiva dos sujeitos interactantes, isolando unicamente os 

fenómenos que eles mesmos isolam e descrevendo-os de acordo com o sentido que lhes 

concedem. 

As categorias de análise das trocas de adaptação (TA) que a seguir se explicitam 

foram por conseguinte identificadas a partir de uma imersão no corpus verbal apresentado 

em Anexo, apoiada em estudos que se debruçam sobre problemáticas afins dentro de 

uma mesma orientação metodológica. llustrá-Ias-emos nesta medida através de exemplos 

recolhidos nas auías transcritas, focalizando-nos preferencialmente, para uma maior 

facilidade de leitura, na turma A (ver Anexo, volume II). 

o capítulo organiza-se em três partes. Na primeira, precisamos o conceito de TA 

a partir da sua estrutura própria, isolando os elementos que a compõem, e integramos a 

troca no texto interaccional mais alargado que constitui uma unidade superior, a aula. 

O momento seguinte, Esquema organizador das trocas de adaptação, retoma cada um dos 

constituintes da TA anteriormente isolados e observa-os do ponto de vista da sua 
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realização interaccional, em toda a sua variabilidade, apoiando-se em exemplos concretos 

recolhidos no corpus. Mais concretamente, serão objecto de análise a fonte da troca, os 

indicadores da ocorrência de um problema ou o momento da ruptura, as modalidades de 

resolução encontradas pelos sujeitos e a reacção à troca, no que diz respeito ao seu grau 

de adequação. Concluímos o texto procurando destacar, no seio da variedade de dados 

com que nos confrontámos, figuras recorrentes das TA que possam organizá-las, 

agrupando as diferentes realizações da adaptação verbal e distinguindo-as de um modo 

pertinente para a compreensão do funcionamento de uma aula de LE e das aprendizagens 

que nela têm lugar. 

1. As trocas de adaptação em aula de FLE 

Pretende-se neste momento conceptualizar aTA como um dos tipos de troca 

mais comuns no seio da unidade interaccional aula, avançando com critérios para a sua 

identificação e delimitação no quadro mais lato do texto conversacional que constitui 

cada encontro pedagógico. 

1.1. Conceito 

Utilizar o termo troca em DL remete para uma concepção funcionalista e 

hierarquizada das unidades interaccionais, concepção recorrente em vários estudos que 

se debruçam em termos formais sobre o texto pedagógico (d., por exemplo, Babo, 1988; 

Castro, 1987; Vieira, 1988), e, muito especialmente, naqueles que procuram destacar a 

sua estrutura textual (d. os autores da escola de Birmingham, como Sinclair & Coulthard, 

1975, ou da de Geneve, como Roulet et aI, 1985; para uma apresentação e comentário 

deste modelo de análise, ver Auchlin, 1988; Kerbrat-Orecchioni, 1990; Vion, 1992). 

Embora herdeiras da rica tradição que resultou destes trabalhos, importa explicitar 

que nos demarcamos de algum modo da sua óptica linguística e centrada no produto 

textual, que obriga a negiigenciar as operações discursivas e o ponto de vista dos 

sujeitos-actores. Deste modo, revisitamo-los numa perspectiva dialógica e interpretativa 

que à frente será explicitada. 

Para a corrente de análise textual em causa, a estrutura de uma interacção é uma 

sequência de unidades com valor funcional dotadas de funções ilocutórias e interactivas 

e situadas em níveis de hierarquização diferentes quanto à sua organização estrutural, 

níveis que se relacionam entre si segundo um princípio de inclusão. 
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o modelo hierárquico funcional desenvolvido na Escola de Geneve após algumas 

primeiras tentativas de Sinclair & Coulthard (1975) é aquele que, de um modo mais 

desenvolvido, dá conta destes princípios. Opondo-se a modelos estáticos e estruturais e 

já documentado por ampla bibliografia, o modelo em causa, que foi sendo afinado ao 

longo dos últimos anos, serve parcialmente os nossos objectivos, já que permite uma 

primeira aproximação das interacções pedagógicas, organizando-as na sua estruturação 

externa mais imediata e concedendo significado a essa organização. Assim, pretendendo 

oferecer uma interpretação global, legitimada nas características formais e convencionais 

dos constituintes do texto e suas relações, a análise funcional hierárquica põe em 

evidência uma série de fenómenos importantes que servem como pano de fundo para 

análises mais detalhadas e particulares!. 

O modelo propõe várias unidades hierárquicas, a seguir apresentadas segundo a 

leitura crítica que delas faz Kerbrat-Orecchioni (1990). Note-se, com a mesma autora, 

que estas unidades apresentam alguns problemas metodológicos ainda não 

completamente resolvidos, e que não existe consenso terminológico quanto à forma de 

as referir. 

Kerbrat-Orecchioni (1990: 214-234) apresenta cinco unidades hieráquicas pertinentes 

para a descrição da estrutura organizacional das conversações: interacção; sequência; 

troca; intervenção; acto de linguagem2 
• 

Correspondendo a interacção à totalidade do evento aula e a sequência ao passo 

pedagógico-didáctico, descrito e analisado no Anexo, volume I: capítulo 4, atentamos 

exclusivamente nas três unidades menores. 

A troca, unidade-base de vários estudos (ver, por exemplo, Sinclair & Coulthard, 

1975), é a mais pequena unidade dialógica que compõe a interacção (Moeschler, 1985: 

191). Com a troca começa o diálogo, no seu sentido restrito, assim como a qualidade 

colaborativa da iI\teracção. Por isso, ocupa um lugar fundamental nas investigações, 

sendo a unidade-vedeta de múltiplos trabalhos que se debruçam sobre a construção da 

relação interpessoal. 

Cf. Auchlin (1988), para uma apresentação sucinta dos princípios do modelo, em particular o da 
composição hierárquica, da composição funcional e da recursividade. Para um comentário aos seus limites, 
essencialmente à dificuldade em dar conta da dinâmica interaccional, ver Trognon e Auchlin, ambos de 
1988. Na mesma perspectiva crítica,Vion (1992) circunscreve o seu interesse a finalidades de investigação 
descritivas, essenciais mas necessariamente restritas. 

2 O modelo de Geneve desenvolve exclusivamente quatro unidades: incursão ou interacção; troca; 
intervenção; acto de linguagem. 
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Constituída por intervenções (pelo menos por duas), verbais, vocais ou não-verbais, 

a estrutura interna da troca é muito variável e depende das unidades de nível superior. 

a número de intervenções que a constituem é, normalmente, o critério utilizado para a 

delimitar. Em particular, distinguem-se: 
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trocas truncadas: são trocas de uma só intervenção, que exemplificam situações 

de evitamento comunicativo (ver exemplo 1). Acontecem sempre que uma 

intervenção iniciadora não dá lugar a qualquer reacção, ou quando esta última 

não é marcada a nível da estrutura de superfície. Apesar de, alguns autores, 

como Vion (1992: 167), sugerirem o abandono deste conceito, para evitar 

sobrecargas nocionais, a relevância e frequência de tais trocas em contexto 

pedagógico, assim como a tolerância com que nele são recebidas, de acordo 

com a natureza dos contratos comunicativos da aula, obrigam-nos a conservá

lo no nosso estudo. Não esqueçamos que em situações quotidianas as trocas 

truncadas são raras, devido aos problemas relacionais que colocam; 

Exemplo 1: trocas truncadas 

AIS 
731 A 
732 P 

stora 
ouil I bonl est-ce que vous avez comprisl oui ou non 

trocas minimais: estas trocas, conforme os corpus verbais analisados, podem 

ser formadas por duas intervenções (pares adjacentes, ver exemplo 2) ou por 

três (exemplo 3), compondo neste caso uma estrutura de base ternária do tipo 

daquela que referimos no capítulo 2 para a situação pedagógica: iniciação; 

reacção; avaliação; 

Exemplo 2: trocas minimais binárias 

AIS 
729 A 
730 P 

storal storal e se for no plural! como é que fica 
c'est la même chosel ( ... ) 

Exemplo 3: troc~s minimais ternárias 

AI 
417 P 
418 PE 
419 P 

Pedro I tu m'aides? 
oui 
merci/ I 

troca não-minimal ou alargada: frequentemente, as trocas apresentam uma 

complexificação da estrutura minimal (exemplo 4). Roulet (1986,1988) explica

a aludindo a situações nas quais a reacção de avaliação, terceiro movimento, é 

negativa, o que impede a troca de se concluir porque se encontra desprovida 

de "completamento interaccional", ou de acordo mútuo de finalização. 



Exemplo 4: troca alargada 

A4 
119 P 
120 A 
121 P 
122 A 
123 P 

derniere image/ oui <para um A> 
c'est/ l'automne [atO-] 
c'est+ 
c'est/ l'automne [atO-]/ l'automne [atO-] 
c'est bien 

124 ALS non 
125 P comment on dit 
126 ALS automne 
127 A c'est l'automne 

c'est+ 
l'automne 

Do conceito à sua análise 

128 P 
129 ALS 
130 P l'automne/ l'automne/ oui! c'est l'automne/ oui/ c'est/ l'automne/ / 

Coloca-se aqui a questão de saber, quando estamos face a certas trocas alargadas 

muito extensas e variadas, se ainda podemos falar em unidade dialogal mínima ou se já 

estamos perante uma sequência, o que nos remete para os problemas de delimitação da 

unidade. No âmbito deste estudo, considera-se que uma troca se mantém enquanto tal 

sempre que todas as intervenções estão na dependência e se situam na sequência de 

uma única intervenção de iniciação, embora, com Kerbrat-Orecchioni, se refiram, em 

certos casos, "trocas complexas" ou "macro-trocas" (1990: 239). Note-se que este critério 

de delimitação não está isento de alguns problemas, até porque qualquer intervenção é 

sempre simultaneamente iniciativa e reactiva (cf. modelo estratégico e dinâmico de 

Auchlin, 1988, e também Kerbrat-Orecchioni, 1990: 253). Contudo, podem destacar-se 

orientações privilegiadas: "On dira que A ouvre un nouvel échange si son caractere 

initiatif l'emporte nettement sur son caractere réactif" (Kerbrat-Orecchioni, 1990: 253). 

Dito de outro modo, um acto é iniciativo se determina mais o que segue do que é 

determinado pelo que antecede. Um outro critério utilizado para delimitar a troca prende

se com a sua relativa brevidade, conjugada com o facto de se centrar sobre uma tarefa 

de linguagem precisa e bem determinada (Vion, 1992: 166). Finalmente, apoiamo-nos 

ainda nas relações de determinação e de dependência entre as intervenções verbais 

estabelecidas pelos próprios parceiros pedagógicos, tal como as intuímos na leitura dos 

factos conversacionais. 

Apesar de amplamente utilizada em estudos empíricos, a noção de troca coloca 

ainda hoje uma série de problemas metodológicos, como acabamos de ilustrar quanto à 

sua demarcação conversacional. Problemas que levaram Vion a considerar que, nas 

actuais condições teóricas, ela é quase só útil em situações interactivas rudimentares e 

experimentais: "l'ordre de l'échange demeure l'un des points faibles de l'analyse des 

unités constitutives de l'interaction" (1992: 169). 
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o modelo que estamos a apresentar inclui também duas unidade monologais, a 

intervenção e o acto de linguagem. 

A intervenção3 é a unidade monológica superior, emitida em princípio por um só 

locutor, definindo-se como a função discursiva de um enunciado e podendo ser expressa 

verbalmente ou por meio de outros códigos (d. Babo, 1988; Bange, 1992b; Bouchard, 

1984; Gremmo, Holec & Riley, 1978; Kerbrat-Orecchioni, 1990: 225-229; Sinclair & Brazil, 

1982; Vieira, 1988, 1993b: 161; Vion, 1992). Mais concretamente, define-se como a 

contribuição particular de um mesmo locutor para uma dada troca verbal. 

Com uma caracterização funcional relativamente à troca em que se inscreve, 

próxima do conceito de acto de linguagem embora podendo ser constituída por vários 

actos, esta unidade não se confunde com a tomada de palavra, já que uma mesma 

tomada de palavra pode incluir mais do que uma intervenção, nem se confina a códigos 

voco-verbais, pelo que o termo não evoca neste contexto o mesmo sentido que lhe 

demos no Anexo, volume I: 55-56 (d. justificação então apresentada para um outro uso 

da noção). Não coincide também com a frase. 

Embora se trate de uma unidade monológica, a concepção de intervenção beneficia 

de uma abordagem interactiva, que a insere no interior de uma troca comunicativa a 

partir da qual adquire valor funcional e simbólico: "interactive acts ( ... ) are mutually 

defining, since they derive from their relative position in context" (Gremmo, Holec & 

Riley, 1978: 55; ver ainda Colletta, 1995, que a considera a mais pequena unidade da 

interacção). 

Esta unidade coloca igualmente alguns problemas descritivos, problemas que 

começámos a sentir no momento de transcrição do corpus e que expusemos no Anexo, 

volume I. Exemplificando, é ainda difícil determinar a sua relação com certos reguladores 

que contribuem reduzidamente para o avanço conversacional, muito frequentes na 

interacção pedagógica (como sopros, risos, suspiros, emissões vocais variadas~ elementos 

fáticos etc)4, ou decidir qual o estatuto preciso a conceder às intervenções realizadas em 

co-Iocução, também presentes com regularidade na situação que nos ocupa. 

Esta unidade é frequentemente denominada movimento, na sequência da noção apresentada por 
Sinclair & Coulthard (1975) e retomada mais tarde por outros autores como Sinclair & Brazil (1982). 

4 Note-se, para avaliar a amplitude desta problemática, que alguns autores, como Vion (1992: 171), não 
concedem estatuto de intervenção aos reguladores, na medida em que acompanham meramente as 
intervenções anteriores, considerando por outro lado que certos comportamentos não-verbais podem 
constituir intervenções. 
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o acto de linguagem, unidade mínima da gramática conversacional, é uma noção 

que nos chega da filosofia da linguagem, que o entende como a "unidade básica ou 

mínima de comunicação" (Searle, 1981: 26). Muito criticada pelas mais recentes teorias 

interaccionistas (cf. Ellis, 1992a; Tsui Bik-May, 1987; Vion, 1992, entre outros~, esta 

unidade é actualmente objecto de alguma reformulação teórica no sentido de a tornar 

operacional no quadro de um entendimento dialógico da comunicação (Kerbrat

Orecchioni, 1990: 230-234). 

As unidades hierárquicas que acabamos de definir levantam, como dissemos, uma 

série de problemas teóricos e metodológicos. 

Entre eles, o menor não é certamente a sua difícil articulação com uma abordagem 

interlocutiva e dialógica da interacção. Com efeito, nelas imperam critérios de concepção 

e de delimitação linguísticos, que impõem um entendimento de enunciado muito ligado 

à sua instância de produção, ou ao locutor, suas intenções, modalidades, registos e 

condições de produção. Este ângulo de observação do enunciado deixa escapar uma 

série de fenómenos interactivos, cruciais no nosso estudo. 

Assim, alguns autores, privilegiando aspectos interpretativos e dinâmicos na 

concepção da interacção, reagem ao modelo descritivo que lhes está subjacente, 

considerando-o fixador, rígido, estático, formal, ou "textocêntrico", e, nesta medida, 

incapaz de explicar a actividade comunicativa e o processo de construção da inter

relação. Defendem com tal argumentação a necessidade de repor uma perspectiva 

comunicacional na análise discursiva: 

"dans l'analyse conversationnelle, l'interaction est encore limitée au va-et-vient des 
messages, corrigé par la rétroaction, entre deux pôles susceptibles de prendre tout à la fois 
la parole et l'initiative sémantique ( ... ) caractérisation encore faible, ordonnée au modele 
de l'échange marchando Une meilleure conception s'atlacherait à comprendre l'instauration 
d'un discours qui, à aucune de ses étapes, n'est plus de l'un ou de l'autre, mais (plus ou 
moins) des deux conjugués apres qu'une relation interlocutive ( ... ) aitété nouée" Gacques, 
1988: 49). 

Auchlin (1988), na mesma linha, propõe uma abordagem estratégica e dinâmica, 

capaz de dar conta dos processos de construção da interacção num eixo de 

desenvolvimento temporal e de integrar, como elemento constitutivo da produção, as 

interpretações dos protagonistas. 

Em particular, apontam-se-Ihe os seguinte problemas: o facto de aparecer frequentemente associada 
à análise de actos isolados ou à intenção do locutor; a abordagem descritiva que propõe, centrada nos 
valores dos comportamentos verbais, comportamentos que isola do seu contexto mais lato; a incapacidade 
em dar conta das condutas negociativas que levam à sua produção; dificuldades de delimitação e de 
categorização que levanta; a redução da complexidade inerente à relação forma/função. 
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o problema que aqui se coloca é o de encontrar elementos metodológicos 

descritivos adequados a tal abordagem. Na sua ausência imediata, parece-nos útil 

conceder um estatuto limitado ao contributo que o modelo estrutural dá a este trabalho, 

complementando-o com outros conceitos e instrumentos de análise mais adequados ao 

nosso objecto investigativo. Por outras palavras, ele serve-nos exclusivamente como 

base de preparação dos dados empíricos com vista à sua análise compreensiva posterior, 

análise essa que necessariamente se socorre de outras categorias de trabalho. Assim, a 

demarcação estrutural da conversação obedece, neste estudo, a finalidades flexíveis de 

estruturação inicial (ou uma estruturação "fraca", nas palavras de Bouchard, 1988). Na 

mesma perspectiva, Vion aconselha: "une attitude mesurée consistant à concevoir la 

recherche structurelle comme un simple 'arpentage' de l'interaction destiné à en préparer 

l'analyse" (1992: 178). 

Depois de termos precisado o âmbito da utilização neste trabalho da unidade em 

causa, podemos definir a troca de adaptação (TA) como aquela, muito comum em aula de LE, 

que se desencadeia a partir da tomada de consciência, por qualquer um dos protagonistas 

pedagógicos, de problemas no processo de ensino/aprendizagem e se desenvolve em torno da sua 

intenção e capacidade efectiva de os resolver no quadro de cada situação interaccional precisa. 

Deste modo, a TA é isolada no seio da unidade aula pelos mesmos critérios 

funcionais que servem para as outras trocas, caracterizando-se por igual variabilidade 

estrutural, mas distingue-se delas por ser iniciada por um acontecimento conflitual 

textualmente marcado e pela sua natureza metacomunicativa. Ambas estas características 

fazem de cada TA um episódio de mudança de focalização discursiva e, 

consequentemente, um momento de paragem na evolução conversacional. 

1.2. Esquema organizador 

o esquema da TA ·que a seguir se explicita foi encontrado após um trabalho 

inicial de racionalização dos dados empíricos que nos levou à identificação no corpus de 

vários tipos de trocas como esta. Note-se que outros estudos que se debruçam sobre 

certas modalidades dos episódios metacomunicativos de adaptação (como as trocas de 

reformulação, de explicação, de antecipação de problemas), procurando descrever os 

procedimentos de negociação segundo uma perspectiva dialógica e construtivista e 

abordando os dados empíricos por um ângulo interno, propõem estruturas organizativas 

onde encontramos elementos semelhantes aos que agora são descritos (d., por exemplo, 

Apfelbaum, 1991a, 1991b; Araújo e Sá, 1993, 1994; Bange, 1992b: 53; Charolles & Coltier, 
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1986: 53; Cicurel, 1990; Dabene, 1984, 1986; De Gaulmyn, 1991a; Gülich, 1990; Gülich & 

Kotschi, 1983; Hérédia-Deprez, 1990; Hülzer-Vogt, 1990; Jeanneret, 1992; Lüdi, 1991; 

Matthey, 1990, 1991; Mehan, 1979; Nonnon, 1993; Oesch Serra, 1993; Pica, 1992; Varonis 

& Gass, 1985b; Vasseur, 1987b, 1990a). 

As TA são formadas por quatro elementos, nem todos obrigatórios, que se 

desenrolam na trama comunicacional da aula de LE de uma forma que não é 

necessariamente linear. A sua extrema variabilidade quanto à disposição na interacção 

e ao modo como se realizam é reforçada pelo facto de poderem ocupar, todos ou cada 

um, várias intervenções nem sempre sucessivas ou de se aglomerarem numa única, e 

ainda de poderem ser da responsabilidade enunciativa de um único ou de vários sujeitos, 

eventualmente de toda a turma. Importa ainda referir que cada um dos elementos em 

foco pode ser constituído por meio de um trabalho colaborativo, sendo objecto de 

negociação (d. De Gaulmyn, 1991a, e Gülich, 1990, que descrevem este fenómeno). 

Os elementos a que nos referimos são: 

afonte ou o objecto problemático (F); 

o indicador de ruptura (I) ou a sinalização de problema, primeiro passo que 

possibilita a sua resolução; nesta fase, orientadora da acção posterior, 

constituem-se e precisam-se as particularidades do objecto problemático, assim 

como as modalidades interactivas de tratamento, pelo que as probabilidades 

de êxito da troca dependem sempre de algum modo da forma como o indicador 

é mais ou menos claramente sinalizado (ver Apfelbaum, 1991a; De Gaulmyn, 

1991a; Gülich, 1990); 

a resolução, reparação ou o tratamento interactivo do problema (T), 

eventualmente realizada por meio de procedimentos de negociação; neste 

terceiro momento, central relativamente a uma troca que se desenvolve, 

fabric~-se diferentes meios estratégicos úteis para solucionar o obstáculo, 

de acordo com os conhecimentos partilhados e disponíveis e com as 

capacidades verbais dos sujeitos; 

a reacção ao tratamento (R), isto é, a ratificação do trabalho anterior, que, caso 

seja positiva, encerra a troca. 

Cada um destes elementos será definido' e observado com mais pormenor no 

ponto 2 do presente capítulo. De qualquer forma, o exemplo que segue ilustra-os desde 

já no quadro do nosso corpus (indicamos com a respectiva abreviatura os vários 

constituintes da TA, logo após a sua manifestação discursiva). 
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Exemplo 5: esquema organizador 

AS 
120 A 
121 P 
122 A 
123 P 
124 ALS 
125 P 
126 ALS 
127 A 
128 P 
129 ALS 
130 P 

c'est/ l'automne [atO-] F 
c'est+ I 
c'est/ l'automne [atO-li l'automne [atO-] F 
c'est bien I 
non I 
comment on dit T 
automneT 
c'est l'automne T 
c'est+ T 
l'automneT 
l'automne/l'automne/oui/c'est l'automne/oui/c'est/ l'automne/ / R 

A estrutura da TA, aqui exemplificada na sua forma mais simples e canónica, 

realiza-se frequentemente segundo um certo número de variações. 

Precisando algumas das mais significativas, notamos que, por vezes, alguns dos 

elementos referidos não têm manifestação textual. Por outro lado, a sua ordem de 

ocorrência não é forçosamente sequencial, podendo ser interceptada por outros factos 

verbais. Importa ainda referir momentos de redução deste esquema, pela ausência de 

qualquer um dos seus elementos ou pela sua fusão, e ainda de alargamento, pela sua 

extensão a várias intervenções. 

Esta possibilidade variacional da estrutura das TA aparece mencionada noutros 

estudos empíricos. Assim, Varonis & Gass (1985b) exemplificam trocas expandidas 

frequentes, decorrentes de negociações lentas que se arrastam no tempo e correspondendo 

a momentos de longa paragem na progressão discursiva, e ainda trocas encaixadas, 

esboçando o esquema conversacional de ambas (d. 1985b: 80; para outros exemplos, ver 

Vasseur, 1987b, 1990a). 
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Note-se, no nosso corpus, o seguinte exemplo de troca complexificada expandida. 

Exemplo 6: troca expandida 

A3 
190 P 

191 ALS 
192 N 
193 P 
<risos> I 

194 ALS 
195 P 
196 N 
197 P 

198 N 
199 P 

( ... )/ vous recopiez le tableau/ hum/ <para a Tr> mais au lieu de répondre avec 
par exemple/ prénom Anabela ou alors vingt-deux cinq soixante-quinze/ vous 
écrivez votre date de naissance/ votre prénom/ votre date d'anniversaire/ F 
d'accord/ / oui 
oui 
hum <ri-se> I 
tu n'as pas compris? I 

au lieu de répondre/ au lieu d'écrire Anabela/ ton prénom c'est Anabela T 
non <risos> T 
non/ mon prénom c'est Anabela/ quel est ton prénom T 
mon prénom c'est Nuno T 
c'est Nuno/ tu ne vas pas écrire ici <aponta> mon prénom c'est Nuno/ tu vas/ 
ahm/ mon prénom c'est Anabela/ tu vas écrire mon prénom c'est+ T 
NunoT 
Nuno/ tres bien/ tu ne veux avoir/ tu es né quand/ quelle est la date de ton anni/ 
ahm/ de ta naissance T 



<SIL> T 

200 N 
201 P 
<risos> T 
202 N 
203 P 
204 N 
205 P 
206 N 
207 P 
208 N 
209 P 
210 N 
<risos> T 
211 P 
212 N 
213 P 
214 N 
215 P 

quelle est ta date d'anniversaire T 
(dia um) T 
en françaisl en françaisl allez T 

un <SIL> T 
premier+ donc uni premier T 
premier I ahml temos que dizer o mês T 
oui! bien sur T 
ahml premier [pr -] ahml de T 
<lNT> de nonl tu ne mets pas dei enleve de T 
ahml juillet [- t] T 
juilletl premier juilletl mil+ T 
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mil"nove" (LM) centsl ahml (espere aí um bocadinho) <rindo-se> T 

ouil j'attendsl j'attendsl comment on dit en français/ attendez un+ T 
momentT 
s'iI vous plaitl ouil vas-y I premier juillet+ T 
ahl mil "nove" (LM) centl soixante [-s- -]1 <risos> ahml dix-sept T 
mil neuf cent soixante dix-septl oui! tu écris icil <aponta> mon anni! la date de 
mon anniversairel estl lei premier I juilletl mil neuf cent soixante dix-septl 
d'accordl bonl R 

1.3. Identificação no texto conversacional 

A estrutura constitutiva e organizadora da TA permite posicioná-la na trama 

interactiva da aula e perceber as relações que estabelece com os actos verbais que a 

precedem e a continuam, numa óptica dialógica que nos confirma que não há 

intervenções autónomas nem estáveis, mas que o texto se constrói dinamicamente por 

todos, de acordo com decisões sempre novas e criativas. 

Porém, identificar as TA na trama comunicativa que constitui a unidade aula de 

LE, assim como identificar as unidades menores de funcionamento da interacção que a 

formam (d. atrás), é tarefa que não se realiza sem algumas dificuldades (d. idêntico 

comentário em De Gaulmyn, 1991a, ou Vasseur, 1990a). No que diz respeito à nossa 

unidade, tal se deve às seguintes razões: 

nem sempre as trocas se desenrolam até ao seu final de um modo linear, 

sendo cruzadas por outras e retomadas posteriomente, às vezes até noutra 

aula; ex~mplificando, o problema tem frequentemente um tratamento diferido 

ou uma "gestão a longo termo", nas palavras de Giacomi & Hérédia (1986); o 

exemplo 7 mostra um caso de tratamento diferido, interrompendo-se a TA na 

intervenção 102P e sendo retomada em 200P (a TA finaliza-se na intervenção 

244P, não tendo sido aqui transcrita na sua totalidade; a consulta do Anexo 

da qual é retirada permite, neste como noutros casos análogos, completar a 

leitura): 
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Exemplo 7: troca diferida 

A9 
092 P 
<AN indica que quer falar> 

093 AN 
094 P 
095 AN 
096 P 

oui+ 
Madame excusez-moi/ je (n'ai) pas faire parce quel parce que je n'ai pas compris 
parce que tu n'as pas compris? <espantando-se> 
oui 
est-ce que les autres n'ont pas fait le devoir parce qu'ils n'ont pas comprisl parce 
que vous n'avez pas comprisl est-ce que vous avez compris le devoir 

097 ALS oui 
098 P oui! Anal tul vas au tableau? 
<AN obedece e pega numa folha> 

non nonl pas cette feuille/ avec les expressions de quantité 
099 AN ai! isso fiz 
100 P oui? et tu as compris/ I 
<AN acena afirmativamente> 

oui! qu'est-ce que tu n'as pas compris 
101 AN ahm 
102 P <INT> ahl la fiche de travail? oui! on va voir apres d'accordl tu (tu iras au 

tableau) apresl bonl qui vient corriger la premiere phrasel 
( ... ) 
200 P 

201 ALS 
202 P 
203 ALS 
204 P 
205 AN 
206 P 
207 AN 
208 P 
209 ALS 
210 P 

(oo.) je vous avais donné l'autre fois des petites fiches de travail et vous deviez 
compléter avec les verbes entre parenthesesl aux tempsl convenablesl attentionl 
je ne disais pas quels étaient les tempsl vous deviez utiliserl ahml le temps 
correctel ahml en accordant avec les expressions de temps que j'utilisais au début 
de la phrasel est-ce que vous 
oui 
oui ounon 
oui 
oui? Anal tu n'as pas compris pourquoi 
ahml porque I eu fiz 
parce que 
parce quel ahm/não sei dizer em francês 
dis-moi! je t'aidel vas-y I parce que+ ahml je n'ai pas indiqué le temps 
oui 
oui/ mais il ya quelque chose/ dans ces phrases qui t'indique le temps que tu dois 
utiliser I quoi 

(NB: a TA continua até 244P) 

a sua extrema variabilidade estende-se aos componentes que a integram e à 

ordem pela qual surgem no discurso; 

alguns dos componentes realizam-se simultaneamente ou são omissos, devendo 

ser inferidos pelos sujeitos que interagem (e pelo observador); 

algumas trocas são abandonadas a meio ou desviadas, sempre que se levantam 

outros problemas, aparecendo então várias trocas adaptativas encavalgadas, 

difíceis de isolar e de compreender até para os seus protagonistas; o exemplo 

8, de novo incompletamente citado, ilustra esta situação; note-se em particular 

a TA encaixada situada entre as intervenções 061C e 078A, assim como a 

confusão que se instala na sua sequência, inclusivamente para o professor 

(ver 065P), que se vê obrigado a intervir no sentido de repor o equiHbrio 

interaccional perdido (ver 067P e 073P); outras TA encaixadas podem ser 

observadas entre 094N/099N elOS P ou ainda entre 106A e 108P; 
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Exemplo 8: troca complexa com outras encavalgadas 

B12 
049 P ( ... ) on est+ sympathique/ / 
<MJ termina a frase (Q: sympatiques» 

050 C 
( ... ) 
052 C 

053 P 
054 A 
055 A 
056 A 
057 AN 
058 ALS 
059 P 

060 A 
061 C 

non/ singulier / <apaga o s.> regardez/ <sublinha o ~ final e a forma verbal> on/ 
on est+ sympathique/ / au singulier / troisieme phrase 
ali (é) no singulier? não é singulier 

<lND; continua a manifestar espanto, para a colega do lado> não estou a perceber / 
<IND> 
Carla/ tu n'as pas compris 
<lNT> stora/ eu não percebi <IND> 
<lNT> stora/ eu não estou a perceber 
também eu 
porque se nós pomos no singular muda a frase toda 
pois 
le sens de la phrase/ Anabela/ continue le même/ nous avons des livres/ on ades 
livres/ c'est la même chose/ ( ... ) 
stora <manifestando ainda dúvida> 
stora/ não estou a perceber/ na dois/ já não tem o y./ já tem <refere-se à grafia da 
palavra on na frase dois, entendendo-a como ou> 

062 P na dois <olhando a frase> 
063 A já tem <IND> 
064 C oué/ouéumy. 
<confusão na turma: os ALS começam de novo todos a discutir uns com os outros relativamente 

à frase dois> 
065 P chiu <consulta o livro, sem entender qual é a dúvida> 
066 ALS <lND; a discussão continua> 
067 P olhal João vai-te sentar / vai-te sentar <para MJ> 
<MJ, que escrevera (Q: 3. Louise, quelqu'un te donne un cadeau.- On), olhava para a frase sem 

068 C 
069 A 
070 C 
071 P 

072ALS 
073 P 
074 C 
075 P 
076 ALS 
077 P 
078 A 
079 P 
080 AN 
081 P 

082 ALS 
083 A 
084 P 
085 AN 
086 P 

saber como continuar> 
mas assim falta o n 
é capaz de ser um y. 
mas eu pensava que era um :J.l 
não/ tu se queres afiar o lápis vai lá <para um A que estava a afiar o lápis no 
lugar, indicando o caixote do lixo> 
<lND; continuam a discutir> 
uma dúvida de cada vez/ está bem/ diz lá/ Carla 
eu pensava que ali/ <IND> na frase dois/ a seguir ao u/ eu pensava que era um:J.l 
on <olhando a frase> 
éumn/ éumn 
on/ pronto/ on <sublinha a palavra> 
e ali em baixo também 
Anabela+ 
ahm/ é/ ahm/ no/ quelqu'un 
pois/ je t'ai expliqué la derniere classe/ écoute Anabela/ on a/ généralement 
l'idée de nous/ on a/ on/ la signification/ généralementjahm/ on signifie nous/ 
«Q: on - nous); coloca ainda outra seta a seguir ao on> mais on peut/ signi/ 
signifier aussi/ quelqu'un/ alors/ c'est le sens/ indéfini/ / <à frente da segunda 
seta (Q: quelqu'un (sens indéfini»> tu as compris 
non 
ó stora 
tu comprends/ tu as compris <para AN> 
<hesita> non 
non? ahm/ quelqu'un/ dit quelque chose/ quelqu'un/ nous savons que quelqu'un/ 
dit quelque chose/ alors nous disons/ ON a dit+ 

087 P&ALS quelque chose 
( ... ) 
090 AN 
091 P 
092 A 
093 P 
094 N 
095 P 
096 A 

ah/ senhora professoral e substitui-se o quelqu'un por on 
muito bem/ descobriste a pólvora/ <ri-se> então o on/ substitui/ on/ remplace 
remplace 
on/ remplace (Q: Qn remplace) 
<INT> stora 
nous/ et iI remplace+ (Q: - nous) 
quelqu'un 
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097 P 
098 A 
099 N 
100 P 
101 N 
102 A 
103 P 
104 A 
105 P 
106 A 
107 A 
108 P 
109 A 
110 ALS 

quelqu'un (Q: -quelqu'un) 
pois 
stora 
oui! ahm/ Nelson/ vas-y 
sympathique/ ahm/ falta um h/ no t 
não 
oui <corrige> 
falta falta <para o colega de 102) 
sympathique/ atenção/ merei 
stora/ passamos 
eu já passei 
portanto/ isto aqui vão passar <aponta para o que escrevera> 
Ó stora/ portanto ficai on/ te/ on 
on te donne/ un cadeau 

o processo adaptativo é recursivo, pelo que por vezes tudo recomeça e outras 

vezes o movimento adaptativo é integrado noutras actividades discursivas 

(d. princípio da recursividade em Auchlin, 1988); o exemplo precedente ilustra 

esta afirmação. 

Os factos anteriores, que comprovam a extrema riqueza do nosso objecto 

discursivo, sugerem-nos a identificação das TA a partir da sinalização do problema que 

constitui o seu ponto de partida, realizada por meio de marcas de tipo metadiscursivo de 

vária índole (d. à frente e exemplos atrás), as quais remetem quer para a existência de 

algo que precede e que é considerado problemático, quer para um eventual trabalho de 

reparação sequente. Estas marcas, que constituem, nas palavras de De Gaulmyn (1991a), 

uma espécie de "balisage métadiscursif" da TA, sinalizam para os protagonistas, mas 

também para o observador, a mudança de nível discursivo própria da conduta de 

adaptação, ou melhor, o início provável de uma troca meta comunicativa, pela passagem 

a um segundo discurso de natureza adaptativa, onde se reconstrói e se transforma o 

objecto assinalado: "les locuteurs signalent et désignent une activité en cours si elle 

exige un traitement particulier, ou nécessite une coopération plus attentive, et lorsque 

l'enjeu de l'échange est important" (De Gaulmyn, 1991a: 290). 

Na medida em que as operações adaptativas se iniciam com a passagem a este 

segundo discurso, é impor.tante integrar na estrutura da troca o objecto problemático 

que a ocasiona. Deste modo se preservam elementos importantes para a compreensão 

interactiva do processo adaptativo e se inclui uma dimensão processual e interpretativa 

no instrumento de análise (d. atrás). 

1.4. Inserção na estrutura interaccional 

Neste momento interessa-nos observar de que modo os momentos adaptativos se 

inscrevem na estrutura da interacção pedagógica, tendo em conta, como observámos no 
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capítulo 2, que se trata de um acontecimento verbal caracterizado por um tipo de 

organização bastante particular. 

o discurso institucional assenta numa estrutura canónica tri-partida. Tal estrutura, 

como vimos no capítulo 2, funciona exclusivamente como um esquema de base ou um 

padrão organizador de referência, orientador dos comportamentos verbais dos sujeitos, 

mas aberto a todo o tipo de variações estruturais. 

As TA ilustram uma das modalidades possíveis da variação estrutural em aula 

de LE. Mais concretamente, exemplificam um tipo de variação que aparece designado 

nos estudos sobre a matéria como "sequência lateral" (Bange, 1992b; Gülich, 1990; Kraft 

& Dausendschõn-Gay, 1994; Oesch Serra, 1993). 

A noção de "sequência lateral" surge na literatura didáctica a partir dos trabalhos 

iniciais de Bellack et aI (1966), posteriormente impulsionados por Mehan (1979). A sua 

abordagem beneficia hoje dos avanços em análise conversacional, onde aparece referida 

a partir de Jefferson (1972), Jefferson & Schenkein (1978) e Schenkein (1978) sob a 

designação de "side sequence". Segundo os autores, as sequências laterais são aquelas 

que, encadeando-se numa actividade principal em curso que interrompem 

provisoriamente e com a qual estabelecem relações particulares (que Jefferson, 1972, 

refere como "shifting relationship"), traduzem um movimento de alteração do foco 

conversacional para um objecto de referência constitutivo de uma intervenção precedente 

que é sentida como problemática aos olhos do sujeito que inicia a sequência e que assim 

sinaliza a ausência de condições necessárias para prosseguir a conversação (d. atrás 

noção de "completamento interaccional" de Roulet, 1986). Focalizando-se normalmente 

sobre a forma dos enunciados ou sobre objectos discursivos bem circunscritos (De 

Gaulmyn, 1991a; Gülich, 1986b; Py, 1993b), ou, nas palavras de Gillich (1986b: 245-246), 

situando-se em momentos nos quais os interlocutores desviam a sua atenção do 

desenvolvimento temático, dirigindo-a para a própria produção discursiva, são 

exemplarmente ilustradas por sequências problemáticas como as de clarificação, 

explicação, reformulação, ou por todas aquelas cuja função é regular e assegurar a 

intercompreensão. Deste modo, são episódios onde a negociação do sentido é 

directamente observável (d. Bange, 1987a; De Gaulmyn, 1991a; Gülich, 1986a, 1986b, 

1990; Gillich & Kotschi, 1983; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Lüdi, 1991; Matthey, 

1990; Oesch Serra, 1993; Py, 1993b; Vasseur, 1987; 1990a, etc). Por tudo isto, podemos 

considerá-los como motor da progressão conversàcional. 

Centrando-nos agora sobre o discurso da aula, onde falamos em "sequências 

laterais didácticas" (Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991) devido à sua função pedagógica, 
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estas trocas exemplificam uma variação possível sobre a estrutura canónica de base, 

variação que se estende a diferentes níveis do seu funcionamento (ilocutório, de 

distribuição da palavra, funcional, etc), e que se fundamenta sempre num trabalho 

pedagógico colaborativo (d., para uma conceptualização, Cazden, 1988: 53; Erickson, 

1982; Mehan, 1979; Sinclair & Brazil, 1982, Vieira, 1990, 1992). 

Motivados também aqui na percepção de uma ocorrência disfuncional, ocorrência 

essa que pode situar-se quer no primeiro quer no segundo dos três movimentos que 

formam a sequência canónica do discurso pedagógico, e constituindo-se numa série 

mais ou menos longa de actos verbais colaborativos cuja finalidade essencial é a resolução 

ou a prevenção de tal disfunção (d. Long, 1983b; Nonnon, 1990), estes blocos 

conversacionais, servidos por uma estrutura variacional indeterminada e por regras 

próprias (ver atrás), inserem-se claramente no padrão de referência básico, embora o 

subvertam durante um momento para o retomar mais tarde. Ilustrámos noutro texto 

esta ideia, falando num "parênteses interactivo" (d. Araújo e Sá, 1993) ou numa 

"negociação parentética" (Giacomi & Hérédia, 1986: 20), isto é, numa suspensão da 

interacção principal, da sua linha temática ou do seu rumo estrutural, com 

correspondente mudança do plano discursivo, suspensão durante a qual ocorre a troca 

de negociação adaptativa segundo uma estrutura livre. Uma vez concluída, os sujeitos 

retornam com naturalidade ao texto inicial, quase sempre nas mesmas modalidades que 

já o caracterizavam (d. Giacomi, Houda!fa & Vion, 1984; Giacomi & Hérédia, 1986; 

Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Reich & Rost-Roth, 1991; Vieira, 1990; 1992a). Long & 

Sato (1984) traduzem esta ideia de paragem do fluxo conversacional referindo Scollon 

(1970), que distingue dois tipos de construções: a vertical, relativa ao texto conversacional 

que se desenrola (a aula), e a horizontal, que traduz interrupções temporárias (d. ainda 

Varonis & Gass, 1985b, e o seu conceito de "pushdown routines"). 

A suspensão da actividade discursiva principal provocada pelas sequências laterais 

didácticas pode ser mais ou menos longa, de acordo com a natureza do problema, com 

a habilidade dos sujeitos para o reparar e com aquilo que sentem como sendo uma 

solução satisfatória (d. Hérédia-Deprez, 1990; Reich & Rost-Roth, 1991). 

O exemplo que segue ilustra esta forma parentética de construir a TA, delimitada 

aqui por meio de parênteses curvos. 
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Exemplo 9: a TA na estrutura da interacção pedagógica 

A 13 
325 P ( ... ) 
<a A escreveu (Q: je me suis peignée> 

( 
je me suis peignée/ oui! les garçons écrivent peigné sans ~ 

326 A 6 stora/ como é que se diz 



327 P 
328 A 
329 P 
330 A 
331 P 
332 A 
333 P 
334 A 
335 P 
336 A 
337 P 
338 A 
339 P 

comment on dit 
comment on dit/ ahm <ri-se e pára> 
comment 
como é que se diz 
comment on dit 
comment on dit/ chemise [ e-] 
chemise? 
não stora 
non/ alors/ explique-toi/ je ne comprends pas 
é feito disto <aponta par o casaco de ganga da P> 
ah/ enjean 
pois 
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ah/ une chemise en jean/ c'est d':\iean/ tu as compris/ c'est une chemise en jean/ 
j'ai un blouson en jean/ d'accord/ , je suis sortie/ 

< A escreveu (Q: Je suis sortiei Et puis» 
tres bien/ je suis sortie/ tres bien/ / 

o texto pedagógico, como outros em situação de aprendizagem verbal, é marcado 

por constantes episódios adaptativos deste tipo, que assim se revelam como constitutivos 

do trabalho conversacional particular que aqui tem luga~ (ver Ellis, 1990; Giacomi & 

Hérédia, 1986; Hérédia-Deprez, 1990; Hülzer-Vogt, 1990: 138; Long, 1983a, 1983b; Mehan, 

1979; Varonis & Gass, 1985b; Vasseur, 1990a; Oesch Serra 1993: 27, fala em "sequências 

quase esperadas"). 

Este facto, que se explica no quadro dos próprios contratos pedagógicos que 

unem os sujeitos e, mais propriamente, da natureza da relação que estabelecem entre si 

e das funções que competem a cada um deles, é em parte responsável por um texto que 

evolui de um modo muito acidentado, ou por uma construção progressiva em 

movimentos contínuos de vaivém, penosa, virada sobre si mesma porque instituindo-se 

a todo o momento como referente conversacional (d. Arditty, 1987c, quando fala num 

"débito sacudido"; ver ainda Giacomi & Hérédia, 1986). Müller (1991) refere esta 

progressão fragmentada como um "avançar recuando", insistindo na orientação 

retrospectiva dominante da organização sequencial do texto exolingue. 

Deste modo, o ritmo inconstante e lento de progressão conversacional da aula de 

LE pode relacionar-se com a maior ou menor frequência destes episódios e com a sua 

duração. 

Note-se porém que a progressão conversacional se apoia neste tipo de sequências, 

conforme também faz supor o título do texto de MüIler que evocámos. Com efeito, o 

professor parte da manifestação de problemas e dos episódios que os gerem para 

constituir um corpo de dados úteis para a estruturação da aula, assim como para a 

planificação a curto e a médio termo do evento pedagógico (d. Nonnon, 1991). 

6 Segundo um estudo de Deen (1994), que compara os seus dados com os de Pica (1987), estas trocas 
ocorrem bastante menos vezes em contexto escolar do que em contexto exolingue. Ver a este propósito o 
que se diz no capítulo 3 sobre as oportunidades de negociação da interacção em ambas as situações. 
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Apesar da sua extrema frequência, os blocos negociativos desviantes são vividos 

pelos sujeitos pedagógicos com toda a naturalidade, ao contrário do que se pode passar 

noutro tipo de situações, onde põem em causa a imagem pública dos interlocutores e 

são de difícil gestão em termos da progressão do texto, por o pontuarem com constantes 

interrupções perturbadoras. Com efeito, várias vezes tivemos já a ocasião de dizer que 

a aula de LE, pelo tipo de contrato de comunicação em que assenta e que é 

consensualmente aceite pelos sujeitos, permite e até incentiva as paragens constantes 

com finalidades resolutivas, acreditando que nelas se joga o verdadeiro sentido de um 

processo de ensino/aprendizagem de êxito. Não esqueçamos que cumprir os códigos 

tácitos da aula, isto é, produzir enunciados correctos, fazer-se entender, fazer aprender, 

fazer participar, é também, nesta medida, controlar, travar, refrear. 

2. Esquema organizador das trocas de adaptação 

Vimos atrás como se organizam as TA e quais os elementos que as compõem. 

Interessa-nos neste momento observar com mais cuidado cada um deles, definindo-os 

com precisão e circunscrevendo o modo como se realizam na aula. 

2.1. A fonte ou o objecto problemático 

2.1.1. Conceito 

A fonte da TA pode ser qualquer objecto passível de ser referenciado em aula de 

línguas e de merecer a atenção conjunta dos seus protagonistas. Na maior parte dos 

casos, este objecto coincide com um comportamento verbal, vocal ou não-verbal, real, 

provável ou virtual, produzido ou a produzir pelo professor, por um ou por vários 

alunos, ou ainda com certos elementos presentes nos materiais introduzidos na aula. 

Constituem também fonte de TA aspectos materiais e organizacionais ligados com o 

dispositivo pedagógico-didáctico proposto pelo professor (como a organização do espaço, 

a distribuição social das tarefas, a circulação da palavra, as actividades de linguagem, 

as estratégias verbais, a metalinguagem pedagógica, etc). 

Não sendo em si necessariamente dilemático em termos de uma análise formal, o 

carácter de problematicidade do objecto instituído como fonte de uma TA advém-lhe 

do facto de qualquer um dos sujeitos da aula ou de vários em simultâneo ou 

sucessivamente o instituírem enquanto tal, por motivos de vária ordem que têm sempre 

a ver com a negociação das regras particulares do evento de comunicação e com a 

vivência colectiva de um processo de ensino/aprendizagem próprio a cada contexto-
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turma e a cada aula em particular. Deste modo, a fonte tem uma natureza dialógica e 

experiencial. Precisando esta afirmação, verificamos que as fronteiras do problema 

constituído na turma são flutuantes e sempre subjectivas, variáveis de contexto para 

contexto e ainda dentro de um mesmo acontecimento verbal, dependendo essencialmente 

das relações presentes e sempre instáveis que cada sujeito cria com a língua e com a 

situação de comunicação precisa e ainda das suas atitudes face a um processo de 

ensino/aprendizagem concreto (Kotschi, 1986: 214; Py,1993b). 

Em termos de uma análise empírica, isto implica que só podemos considerar 

como fonte da TA um objecto que na aula apareça enquanto tál. Por outras palavras, o 

observador não encontra objectivamente razões para que um dado facto seja problemático 

e outro não (cf. idêntica reflexão para a vivência da norma em Baggionni & Py, 1987; 

Py, 1993b; cf. também a discussão do conceito de ruptura no capítulo 3). 

Esta forma de abordar a fonte permite distinguir muito claramente, quando o 

que está em causa é a língua, entre o objecto-problemático da TA (instituído pelos sujeitos 

em interacção) e o erro ou o enunciado desviante (instituídos por uma análise descritiva 

da língua), mesmo se ambos frequentemente coincidem, sobretudo no nosso contexto 

escolar, onde a norma e a correcção são perseguidas em termos dos objectivos da aula. 

Dá ainda acesso aos critérios de qualidade e de prioridade que se jogam continuamente 

na aula, permitindo observar a sua coerência variável, instável e dilemática, 

nomeadamente quando factos semelhantes merecem uma atenção pedagógica não 

coincidente (cf. Perrenoud, 1994a; Puren, 1993). 

Note-se que este conceito de fonte da TA engloba em muitos casos aquele a que 

aludimos no capítulo 3, item 4.6.1., sob a designação de "reparandum" da sequência de 

negociação. 

Uma tipologia das fontes das TA do nosso corpus útil para a compreensão do 

universo pedagógico criado pelos sujeitos e da hierarquia de critérios e de sentidos que 

continuamente estabelecem pode ser constituída pelo cruzamento de quatro categorias 

de análise: o seu grau de objectivação no discurso; o nível de funcionamento da comunicação 

em que se insere; a sua origem enunciativa; as causas que levam os sujeitos a instituí-la 

enquanto objecto problemático. 

2.1.2. Origem enunciativa 

A fonte da TA pode ter a sua origem enunciativa em qualquer uma das vozes que 

em polifonia ou em diafonia cruzam a aula de LE, com incidência na do professor (ver 
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exemplo 13), na do aluno (ver exemplo 10) ou na de ambos (ver exemplo 12). 

2.1.3. Grau de objectivação 

Analisando as fontes de TA presentes no corpus, isolámos diferentes graus de 

objectivação que se prendem com dois aspectos cruciais entrecruzados: a sua efectiva 

concretização discursiva; o seu grau de consenso e de reconhecimento interactivo público 

enquanto objecto problemático. 

No que diz respeito ao primeiro aspecto, a fonte da TA pode ser da ordem do 

dito/feito (isto é, remeter para um segmento verbal efectivamente realizado pelos sujeitos, 

facilmente isolável no texto conversacional, sendo retrospectiva), ou da ordem do a 

dizer/a fazer (ou seja, evocar um projecto de actividade verbal não (completamente) 

realizado, mas passível de ser inferido pelo contexto verbal imediato, sendo aqui 

prospectiva ou programática). Temos, no primeiro caso, umafonte observável (ver exemplo 

10) e, no segundo, uma fonte inferida (ver exemplo 11). 

Exemplo 10: Fonte observável 

A4 
516 A quel temps fait-iI 
517 A (vendredi) iI fait neige F 
518 P vendredi+ 
519 A iI fait neige F 
520 P c' est bien 
521 ALS non 
(continua até 528 P) 

Exemplo 11: Fonte inferida 

A3 
232 P ( ... ) 
<o A escreve (Q: Quel âge as-tu?» 

233 A 
234 P 
235 PE 
236 P 
237 A 
238 P 
239 ALS 
240 P 
241 ALS 
242 P 

pourquoi est-ce que j'ai écrit ici quel/ / <aponta no Q quel> qll~l/ pourquoi 
porque <SIL> F 
parce que 
féminin 
parce que/ <INT> féminin/ féminin Pedro 
porque é p1asculino stora <precipitadamente> 
parce que c'est+ 
masculin 
masculin+ 
singulier [s-i-] 
singulier / tres bien/ 

No que concerne ao grau de consenso e reconhecimento interactivo da fonte enquanto 

objecto problemático pelos sujeitos pedagógicos, verificamos que, nalgumas situações, o 

seu carácter de dificuldade é real para quem a vive com conflitualidade, isto é, que essa 

problematicidade é efectivamente expressa por quem a sente, enquanto, noutras situações, 
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é antecipada ou prevista, geralmente por aquele que tem na aula o poder para o fazer, o 

professor; nesta última situação não há qualquer indício textual que permita afirmar 

que de facto houve uma vivência problemática do objecto instituído em fonte da TA. 

Falamos, para o primeiro exemplo, de fonte objectiva (ver exemplo 12) e, para o segundo, 

de fonte subjectiva ou antecipada (ver exemplo 13). 

Exemplo 12: Fonte objectiva 

A5 
187 L 
188 P 
189 A 
190 A 
191 P 
192 A 
193 P 

iI s'habillel et iI se peigne F 
se peignel F tres bienl à sept heures et quart 
comment on dit en françaisl peil peigne 
peigne 
comment on dit en portugaisl pas en français 
en portugais 
en portugaisl ahml iI se peigne tous les matinsl (continua) 

Exemplo 13: Fonte subjectiva 

AI 
695 P ( ... ) c'est une chansonl cette chansonl on peut la chanter à un bébé pour qu'il 

s'endormel F<faz o gesto de dormir> pour qu'il fasse dodol <repete o gesto> 
<risos> 

696 ALS 
697 P 
698 ALS 
699 ALS 

d'accordl doncl c'est une chanson qu'on peut chanter à un petit frere ou à une 
petite soeur pour qu'il s'endormel iI fasse dodol <repete o gesto> d'accord 
oui 
vous avez compris dodo 
oui 
dormir 

Cruzando ambos os aspectos, chegamos a quatro tipos distintos de fontes: 

• objectiva observável (ver exemplo 12); 

• objectiva inferida (ver exemplo 11); 

• subjectiva observável (ver exemplo 13); 

• subjectiva inferida (ver exemplo 14). 

Exemplo 14: Fonte subjectiva inferida 

A3 
653 P 
654 A 
655 P 

656 A 
657 P 

( ... ) quelle heure est-ill tres bienl ( ... ) comment est-ce qu'on répond à la question 
ahm 
<INT> qui peut répondrel attentionl vous répondez à la question mais pour dire 
l'heurel ahml de la premiere horlogel dans les prochains cours nous allons étudier 
l'heurel mais vous savez répondre à cette questionl d'abordl on pose une 
questionl nous avons l'adjectif interrogatif/ I le verbel I et le sujetl <apontando 
na frase> doncl comment est-ce qu'on va répondre 
iII iI <baixinho> 
d'abord le sujetl apresl I le verbel et ensuite la réponse à l'interrogatifl oui ou 
non 

658 ALS oui 
659 P comment est-ce que je vais répondrel Maurol tul tu réponds à la question? 

297 



Secção I • Capítulo 4 

2.1.4. Níveis de funcionamento pedagógico-comunicativo 

A observação do nível de funcionamento pedagógico-comunicativo da fonte da 

TA faz emergir os objectos discursivos privilegiados pelos sujeitos durante este tipo de 

trocas, objectos que não podem ser desligados das opções pedagógico-didácticas de 

cada contexto. 

Estes níveis organizam-se segundo os mesmos enfoques utilizados para definir 

globalmente os objectos da adaptação (ver capítulo 3, 6.), o que nos permite mobilizar o 

mesmo sistema de análise para o objecto de adaptação e o objecto da ~isfunção, ambos 

sendo, em casos de trocas de sucesso, coincidentes. 

As fontes das TA situam-se em dois níveis fundamentais do funcionamento 

pedagógico-comunicativo da aula: académico, relativo ao saber-língua; pedagógico-didáctico, 

relativo às actividades de ensino/aprendizagem da língua em situação escolar (ver 

capítulo 3, 6.). 

• Nível da língua 

Distinguimos três planos neste nível de funcionamento da fonte. 

- Língua: sistema formal 

o problema ocorre no código formal, nos seus diferentes níveis de funcionamento, 

estando ligado à percepção, ao reconhecimento ou à manipulação das frases no seu 

conteúdo fónico, lexical e de construção morfo-sintáctica (ver atrás exemplo 10). 

- Língua: sistema comunicativo 

Trata-se de problemas originados no plano do uso comunicativo da língua 

(exemplo 11); mais concretamente, situam-se no âmbito da percepção e utilização da 

língua nas suas dimensões sociodiscursivas, pragmático-conversacionais e ideológicas, 

assim como nos seus mecanismos lógicos e de estruturação textual; situam-se ainda 

aqui problemas nas estratégias comunicativas utilizadas7 e na identificação e tratamento 

do tema discursivo (Simeoni & FalI, 1992). 

- Língua: sistema simbólico-cultural 

Inserem-se neste item disfunções cuja origem se situa no plano do funcionamento 

simbólico-cultural da língua e cujo objecto essencial é a identidade estrangeira (exemplo 

7 Thomas (1984) analisa problemas interculturais em comunicação LN/LNN devidos ao uso de estratégias 
de comunicação conotadas diferentemente pelos sujeitos, concluindo acerca da sua origem sociocultural. 
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15). Os mal-entendidos interculturais, fenómeno muito vulgar na comunicação entre 

locutores de diferentes origens (etárias, sociais, culturais) ilustram de um modo muito 

claro este tipo de fonte. 

Exemplo 15: Níveis de funcionamento da fonte: língua sistema simbólico

cultural 

A6 
296 P 

297 A 
298 P 

( ... ) le souperl est un repasl que l'on prend apres le dinerl le souper est un repas 
facultatif/ tu peux prendre le souper ou pasl normalement on prend le souperl 
on a le souperl lorsqu'on ne dort pas la nuitl lorsqú'on va à une fêtel lorsquel à 
Noel par exemplel nous avons un souper avec toute notre famillel F vous avez 
compris 
o que é que se come no souper 
on verra ça apresl oui! on verral on verra ça apresl 

• Nível do ensino/aprendizagem 

As dificuldades situadas a nível da vivência do acto pedagógico nas suas múltiplas 

vertentes são muito frequentes, pela consciência dos sujeitos de que do seu envolvimento 

nesse acto depende o sucesso da transmissão/apropriação do saber académico (Green, 

Weade & Graham, 1988). Nesta situação, observámos fontes que se situam em dois 

planos privilegiados: 

- pedagógico-didáctico 

Entendemos que uma fonte de TA se situa no plano pedagógico-didáctico, quando 

traduz problemas na vivência da aula enquanto acontecimento organizado tendo em 

vista a transmissão/aquisição de novos saberes. Dentro deste caso, encontramos 

disfunções: na comunicação propriamente dita (quem fala, a quem, o que diz, como); 

na realização das tarefas (o que fazer, para quê, sobre o quê, com quem e com que 

suportes); na regulação do tempo e do espaço; na metalinguagem pedagógica ou 

especializada (exemplo 16). 

Exemplo 16: Níveis de funcionamento da fonte: processo pedagógico

didáctico 

A8 
326 P 
327 ALS 
( ... ) 
330 P 

( ... ) maintenant je vais vous distribuer une feuille F 
posso distribuir 

oui! Alexandrel <dá as fichas ao AL> je vous remercie à tous maisl un seul éleve 
peut distribuer les feuillesl I bonl ( ... ) 

<AL continua a distribuir as fichas> 
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-cognitivo 

São fontes que referem os processos mobilizados ou a mobilizar para aceder ao 

conhecimento ou para resolver as tarefas propostas (exemplo 17'1. 

Exemplo 17: Níveis de funcionamento da fonte: processos de aprendizagem 

D13 
265 P 

266 A 
( ... ) 
268 A 
269 P 

(oo.) iI est midi/ / (Q: Il est midi.) il est/ douze heures/ / (Q: II est douze heures.) 
vocês passam F 
a escrita é a forma mais difícil 

não é stora/ escrever é mais difícil 
não/ se vocês souberem bem bem os sons/ então/ / 

2.1.5. Causas de problematicidade 

As causas que levam os sujeitos da aula a considerar que um determinado facto 

ou actividade é problemático e a instituí-lo como ponto de partida para uma TA podem 

ser múltiplas e nem sempre são facilmente determináveis nem pelo professor que as 

deve gerir nem pelo próprio sujeito aprendente, aquele que vive a problematicidade. 

Para o observador externo, que ocupa uma posição de lateralidade face à relação que 

analisa, tal tarefa torna-se ainda mais complexa e frequentemente aleatória. Note-se, 

com Hérédia-Deprez (1990), que as causas efectivas de ruptura dependem largamente 

das condições precisas de enunciação em todas as suas vertentes. 

De acordo com estudos preliminares empíricos que efectuámos (d. Araújo e Sá, 

1993, 1994), nos quais se baseia em parte este texto, e com os resultados de outros 

trabalhos (entre os quais Colletta, 1990; Giacomi & Hérédia, 1986; Gülich & Kotschi, 

1983; Kumaravadivelu, 1991; Kramsch, 1984a: 63, a partir de Van Lier, 1982; Hérédia

Deprez, 1990), determinámos as seguintes causas potenciais de ruptura: 

• Causas linguístico-comunicativas 

A disfunção justifica-se pelo afastamento do sujeito relativamente ao saber 

académico e ao instrumento de comunicação. Distinguimos nesta esfera problemas que 

se devem a insuficiente conhecimento ou domínio: 
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do sistema formal (ver exemplo 10): trata-se de problemas causados por uma 

manifesta falta de competência no código ou em certos elementos linguísticos 

considerados necessários para a resolução da tarefa verbal proposta ao 

8 Note-se mais uma vez que esta última dimensão intersecta a anterior (d. capítulo 3, nota 30). 
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aprendente (cf. Kumaravadivelu, 1991: 102, quando explica e exemplifica em 

que consistem as causas linguísticas das rupturas); frequentemente estas 

rupturas desencadeiam-se quando um dos sujeitos verifica inadequações que 

julga deverem ser reparadas entre a norma ou o sistema da LE, a translíngua 

da aula e a interlíngua do aprendente (idêntica observação é feita por Griggs, 

1991). 

Note-se que o próprio sistema da língua pode ocasionar rupturas deste género, 

devido, por exemplo, à sua falta de sistematicidade, à polissemia ou às excepções 

constantes que manifesta face às normas apresentadas na aula, nem sempre as mais 

adequadas para descrever o seu real funcionamento, como nos mostra o exemplo 18, 

que se insere no âmbito de uma actividade de identificação de verbos do primeiro 

grupo, sabendo os alunos que são aqueles que terminam em -er (cf., com idêntica 

observação, Boutet, 1991; Giacomi & Hérédia, 1986; Hérédia-Deprez, 1990; Le Bray, no 

'prelo). 

Exemplo 18: causas de problematicidade: sistema da língua 

B6 
030 A 
031 P 
032 A 
033 P 

este aqui não é <refere-se ao verbo aller> 
não/ não/ não <aproxima-se do A> 
é daqueles que vão para 
<lNT> e esse/ esse vai para a prisão 

do sistema comunicativo (ver exemplo 11): estas rupturas decorrem de uma 

diminuição da capacidade de usar o sistema da língua com finalidades 

comunicativas, ou seja, de lidar com o novo código em situações de uso que 

exigem do locutor a gestão não só de conhecimentos formais mas também de 

competências semântico-pragmáticas, pragmático-linguísticas, sociopragmá

ticas e estratégicas (cf. Thomas, 1984, para uma distinção), tal como dos 

mecanismos lógicos e de estruturação textual, exprimindo adequadamente 

intenções de comunicação próprias, em textos organizados de acordo com os 

requisitos da situação e com as normas sociolinguísticas da LE; estão aqui em 

causa também as estratégias de produção/comunicação exigidas pela troca 

verbal (cf. Kumaravadivelu, 1991: 102, quando explica e exemplifica em que 

consistem as causas comunicativas das rupturas; cf. ainda Thomas, 1984). 

Incluímos neste aspecto as rupturas devidas a desconhecimento ou 

conhecimento insuficiente do tema discursivo (cf. Simeoni & Fall, 1992). 

do sistema simbólico-cultural (ver exemplo 15): estas rupturas devem-se a 

divergências interculturais ou ao desconhecimento da identidade cultural 

subjacente ao universo verbal estrangeiro (ver Colletta, 1990; Hérédia-Deprez, 
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1990). Procedem pois de afastamentos na percepção do capital e dos valores 

simbólicos e culturais da língua estrangeira e traduzem competências 

socioculturais diminuídas, dificuldades em lidar com a alteridade e com o 

conceito de "estrangeiro" (Zarate, s. d.: 31 e seguintes) ou conflitos de 

representações do real (s. d.: 37). Podem ainda testemunhar uma certa 

valorização da cultura local e a correlativa desvalorização da do outro (cf. 

Kumaravadivelu, 1991: 102, quando explica e exemplifica em que consistem 

as causas culturais dos desentendimentos; ver ainda Banks, Ge & Baker, 1991). 

No nosso sistema escolar, onde os sujeitos da comunicação partilham normalmente 

uma mesma LM e uma mesma cultura vulgarizada e onde o professor, locutor estrangeiro 

da língua que ensina, possui com frequência uma competência sociocultural reduzida, 

as divergências a este nível geram-se normalmente a partir do confronto dos aprendentes 

com factos veiculados pelos materiais autênticos introduzidos na aula. Note-se que a 

ausência nas aulas que gravámos de um verdadeiro trabalho com competências deste 

tipo, assim como o reduzido leque de materiais didácticos diversificados e autênticos 

utilizados pelos nossos professores (ver Anexo, volume I: capítulo 4) está na origem das 

raras TA que encontrámos motivadas neste tipo de problemas. 

Todavia, em situação interétnica, ou mesmo durante encontros comunicativos 
I 

entre sujeitos com uma mesma LM mas pertencendo a universos culturais próprios, 

esta é uma causa frequente de ruptura (Colletta, 1994; Giacomi, Houdai:fa & Vion, 1984; 

Gumperz, 1989; Hérédia, 1987; Noyau & Porquier, 1984). Surgem deste modo episódios 

que aparecem designados na literatura por mal-entendidos interculturais9• Trata-se de 

problemas de comunicação devidos a divergências de natureza sociocultural na 

interpretação do comportamento do interlocutor e, mais globalmente, da situação de 

comunicação no seu todo. Podemos ainda distinguir, com Giacomi, Houdaifa & Vion 

(1984), entre incompreensão e mal-entendido. Este último conceito corresponde a episódios 

nos quais o interlocutor descodifica e interpreta a mensagem (o que não acontece em 

situação de incompreensã~), mas de um modo não coincidente com a intenção do seu 

locutor (cf. tambem Coletta, 1990)10. 

Note-se, com Banks, Ge & Baker (1991), Giacomi, Houdai'fa & Vion (1984) ou Hérédia-Deprez (1990), 
que existem diferentes tipos de mal-entendidos, de acordo com a sua causa, entre os quais se situa aquele 
agora em causa. Em termos absolutos, a intervenção constante do indivíduo na linguagem que utiliza e na 
construção da significação faz do mal-entendido um factor constitutivo da comunicação interpessoal (cf. 
capítulo 1). 

10 Para um aprofundamento da noção de mal-entendido e da sua especificidade relativamente a outras 
noções próximas (como a de incompreensão), confronte-se, entre outros: Banks, Ge & Baker (1991); Colletta 
(1990, 1991b, 1994); Coupland, Wiemann & Giles (1991); Fenoglio (1991); Giacomi & Hérédia (1986); Giacomi, 
Houdai'fa & Vion (1984); Gumperz (1989); Hérédia (1987); Le Bray (no prelo); Noyau & Porquier (1984); 
Trevise, com a colaboração de Hérédia (1984). 
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Na medida em que não teremos neste estudo outro espaço para abordar este tão 

comum problema de intercomunicação, responsável por alguns afastamentos 

interpessoais irreversíveis, vamos já de seguida evocar com brevidade algumas das 

suas facetas mais significativas. 

Segundo Gumperz (1989), problemas deste tipo radicam em duas ordens 

conjugadas de factos: a verbalização diferente proposta por cada língua das convenções de 

contextualização, a diferentes níveis do funcionamento verbal, para-verbal e não-verbal; 

o saber sociocultural próprio a cada participante, que interfere nas inferências 

conversacionais que realiza e nas interpretações contextuais que desenvolve. Por outras 

palavras, a disfunção justifica-se no encontro de duas perspectivas culturais diferentes 

que subentendem também sinalizações diferentes do mundo e ainda no facto das línguas 

serem códigos semióticos variáveis, que instauram relações nunca unívocas entre as 

intenções a exprimir e as formas que as exprimem. Como afirma Charnet: "les mêmes 

mots ne vont pas renovoyer au même monde" (1991: 4; d. ainda Le Bray, no prelo). 

O mal-entendido pode situar-se seja ao nível da comunicação interpessoal seja a 

um nível mais restrito do código (Le Bray, no prelo). De qualquer modo, remete sempre 

para aspectos do uso da linguagem, nomeadamente para a existência de idiomas 

individuais que se embatem durante o encontro verbal, reveladores de divergências 

interpessoais profundas e de formas singulares de estar na comunicação e na vida (d. 

Gumperz, 1989). Neste sentido, e em última instância, devem-se estes problemas sempre 

de algum modo às histórias pessoais dos sujeitos, a partir das quais se constitui a sua 

identidade individual: 

"1e malentendu ( ... ) metlrait à jour la part de l'histoire des interlocuteurs et, du 
coup, l'épaisseur subjective des mots par delà leur dérégulation linguistique et discursive 
( ... ) Le pourquoi Cdu malentendu] se trouve au delà, dans un 'parallêle' qui doit remonter 
loin, dans l'épaisseur de l'histoire singuliêre du sujet, prise elle-même dans les rêts multiples 
et divers de l'histoire culturelle à laquelle iI appartient ... avec d'autres" (Fenoglio, 1991: 
4/15). 

Assim, há diferentes graus de mal-entendido, que acompanham o grau de 

distanciamento individual e cultural dos sujeitos comunicantes (Gambier, 1988; Giacomi, 

Houdalfa & Vion, 1984; Hülzer-Vogt, 1990). 

O mal-entendido é potencialmente difícil de resolver, sobretudo em situação de 

comunicação endolingue, já que frequentemente é acompanhado por uma ilusão de 

compreensão (Coupland, Wiemann & Giles, 1991; Gumperz, 1989; Hérédia-Deprez, 1990; 

ver atrás distinção entre incompreensão e mal-entendido). Este facto torna-se tanto mais 

grave em termos da comunicação quanto se sabe que tem normalmente consequências 
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sociais negativas, por exemplo no que respeita à imagem do outro (Banks, Ge & Baker, 

1991). 

No caso da utilização de uma língua com a qual os sujeitos mantêm relações 

diferenciadas, nomeadamente uma língua que é materna para um deles e estrangeira 

para outro, o mal-entendido, mais facilmente identificado e resolvido, é muito frequente, 

sobretudo porque o LNN na maior parte dos casos limita-se a conhecer as normas do 

código linguístico e desconhece como se relacionam com as regras sociolinguísticas e 

socioculturais de uso, transferindo para a nova situação verbal as convenções de 

contextualização do seu próprio universo comunicativo. Este uso do código segundo 

outras regras simbólicas é, segundo um estudo de Charnet (1991), particularmente difícil 

de aceitar para um LN. 

De um ponto de vista didáctico, as investigações sobre esta forma de disfunção 

comunicativa (cf., entre outros, Charnet, 1991; Colletta, 1990, 1991c; Oesch Serra, 1993; 

Thomas, 1984) alertam o professor de LE para a necessidade de trabalhar com os seus 

alunos as regras do sistema em função de valores socioculturais subjacentes, tendo em 

conta que uma língua não se transporta de um universo socio-simbólico para outro e 

que a sua utilização é reveladora de uma certa imagem do mundo que o interlocutor 

interpreta em função da sua própria grelha de percepção do real e da comunicação. 

Permitir ao aprendente aperceber-se de que as variações das práticas comunicativas 

correspondem a variações das interpretações dessas práticas, é dar-lhe meios para mais 

tarde identificar mal-entendidos exocomunicativos (Colletta, 1994) e compreendê-los, sendo 

ainda capaz de os evitar e reparar. Ê sobretudo fazê-lo compreender o sentido mais 

profundo envolvido no uso de uma língua e aprofundar o seu próprio conceito de 

comunicação (na mesma ordem de ideias se pronunciam Gambier, 1988; Thomas, 1984; 

Zarate, s. d.). 

• Causas ligadas ao processo de ensino/aprendizagem 

Neste caso situam-se as rupturas, muito comuns no nosso contexto, devidas a 

divergentes interpretações do processo de ensino/aprendizagem. Elas radicam mais 

propriamente numa realização da cultura pedagógico-didáctica que, nalgumas das suas 

regras, não é consensual para todos os actores da aula, que desenvolveram expectativas 

não coincidentes face à situação que os une, ou então numa prática conflituosa do acto 

pedagógico. 

o evitamento de algumas destas rupturas é uma das intenções maiores das 

actividades de negociação que estão na origem do estabelecimento dos contratos de 
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ensino/aprendizagem e de tarefa, os quais normalizam regras consensuais a respeitar 

ao longo do ano lectivo. 

Incluímos também aqui as disfunções desencadeadas por problemas na relação 

interpessoal, tais como diferentes concepções dos papéis pedagógicos, recusa de aceitação 

da autoridade do professor, definições inadequadas da situação, atribuição indevida de 

certos traços identitários ao grupo-turma. 

Note-se ainda, no âmbito desta causa, problemas que radicam na própria 

comunicação pedagógica ou na metalinguagem instrucional especializada. 

Podemos observar duas ordens fundamentais de causas ligadas ao processo de 

ensino / aprendizagem: pedagógico-didácticas e processuais. 

Causas pedagógico-didácticas 

Situam-se aqui as TA desencadeadas por divergências quanto à forma de organi

zação das actividades pedagógicas, nomeadamente ao tipo de comunicação que 

pressupõem (quem fala, a quem, o que diz, como, qual o tópico), quer quanto às suas 

regras de realização, às tarefas em que se apoiam ou ao tempo lectivo e espaço que 

utilizam. 

Mais concretamente, e entre outras, verificamos TA com causas (d. Banks, Ge & 

Baker, 1991; Kumaravadivelu, 1991: 101 e seguintes): 

• metadidácticas, resultantes de uma divergente percepção quanto aos 

objectivos a curto ou a longo prazo das tarefas pedagógicas ou de 

problemas na gestão das actividades (ver exemplo 19); 

Exemplo 19: causas pedagógico-didácticas de problematicidade 

metadidácticas 

AIS 
<a P 

012 A 
013 P 
014 A 
015 A 
016 P 
017 ALS 
018 P 

está no Q a continuar a escrever o sumário; os ALS reagem à inclusão de nova 
matéria antes do próximo teste> 
vamos dar matéria? 
oui oui c'est simple/ c'est tres simple 
claro <lND> 
(não fizemos) revisões 
attend/ on verra 
uff 
<continua> 

• avaliativas, na sequência de desentendimentos na auto e hetero-regulação 

contínua utilizada para monitorar o progresso de aprendizagem (ver 

exemplo 20); 
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Exemplo 20: causas pedagógico-didácticas de problematicidade - avaliativas 

A2 
403 P 

404 A 
405 P 

( ... ) je vais vous donner icil une feuillel avec des exercicesl <lND> poser des 
questions en utilisant quel/ et vous allez donner I la I réponse 
a gente não sabe isso I stora 
ouil 

• instrucionais, devidas à linguagem pedagógica do professor ou dos 

materiais e, em particular, às instruçõesll (ver exemplo 21); 

Exemplo 21: causas pedagógico-didácticas de problematicidade 

instrucionais 

AI 
265 P 
( ... ) 
271 A 
272 P 
273 A 
274 P 

275 ALS 
276 P 

( ... ) au tableaul Monsl ahml Madame Duval est la concierge de l'immeublel oui 

é storal mas aqui 
comment <aproxima-se do A> 
aqui <IND> é Monsieur Duval <mostrando o exercício> 
Monsieur Duval/ oui! la question c'est pour Monsieur Duval ce n'est pas pour 
Madame Duval/ doncl attentionl ce n'est pas Monsieur Duval qui est le concierge 
de l'immeublel c'est+ 
Madame Duval 
Madame Duval/ la question c' estl qui est Monsieur Duval/ 

• materiais, na sequência de perturbações na aula não imputáveis 

directamente aos sujeitos (ver exemplo 22); 

Exemplo 22: causas pedagógico-didácticas de problematicidade - materiais 

A12 
128 A 
129 P 
130 A 
131 P 
132 A 
133 P 
134 ALS 
135 P 
136 A 
137 P 
138 A 
139 P 

<IND> 
comment on dit 
je pouvez 
vouspouvez 
vous pouvez fermer la persienne 
vouspouvez 
fermer la persienne <baixinho> 
vous pouvez fermer la persienne s'H vous plaitl répete 
vous pouvez fermer la persienne 
la persienne 
la persiermel s'H vous plait 
ouil I 

• de atitudes, originadas em divergências quanto às atitudes relativamente 

ao acto pedagógico, à cultura da aula, aos direitos e deveres dos sujeitos 

11 Langumier (1990) analisa, neste âmbito, rupturas em aula de LM devidas ao uso inadequado da 
linguagem instrucional, referindo, por exemplo: a utilização de uma metalinguagem que o aluno não 
compreende; escolhas didácticas e comunicacionas ambíguas; bifocalizações pouco marcadas; a gestão 
pouco firme da transição dos passos, com ausência de marcas-fronteira (ver ainda Hérédia-Deprez, 1990; 
Moreira, 1990). 
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ou aos traços identitários; notem-se aqui factores individuais que podem 

ocasionar problemas, como a ansiedade ou o nervosismo que por vezes 

pontuam a utilização de uma LE, assim como a desatenção ou o 

aborrecimento (ver exemplo 23). 

Exemplo 23: causas pedagógico-didácticas de problematicidade - atitudes 

A2 
( ... ) je vais vous distribuer/ un autre exercice 
oh stora 

399 P 
400 ALS 
401 P oh/ paresseux/ attention/ vous allez poser des question sur ces réponses/ / <aponta 

para o Q> maintenant je vais vous donner 
402 ALS 
403 P 

oh/ não 
allez/ 

Causas processuais (OU de aprendizagem) 

São disfunções cuja causa radica nas estratégias de aprendizagem mobilizadas 

para a realização das tarefas pedagógicas previstas e para a construção do conhecimento 

(métodos de estudo, processos mentais de tratamento das informações, organização dos 

conteúdos e dos materiais, conhecimentos do mundo, articulação de saberes; d. 

Kumaravadivelu, 1991: 101 e seguintes). O exemplo 24 ilustra uma TA deste tipo. 

Exemplo 24: causas processuais de problematicidade 

A6 
205 P ( ... ) vous prenez votre feuille/ que j'ai distribuée hier comme devoir/ / et nous 

allons corriger 
206 A eu não percebi 
207 A eu não fiz 
208 P on va voir/ on va voir/ / ( ... ) 
(continua até 246P) 

• Outras causas 

Outras causas, externas ao acontecimento interactivo ou que dele não dependem 

directamente (tais como ruídos ou interrupções de terceiros), podem estar na origem 

das TA ou da pro~lematicidade de certos objectos da aula (d. Hülzer-Vogt, 1990). Estas 

situações não denotam problemas intrínsecos ao ensino/ aprendizagem. 

2.2. O indicador ou a marca de ruptura 

Vimos atrás que os sujeitos envolvidos na intercomunicação se apercebem que 

uma determinada TA se inicia, isto é, que se vai proceder a uma actividade de linguagem 

de natureza diversa daquela que se estava a desenrolar, por intermédio de um momento 

de ruptura, fronteira metadiscursiva entre diferentes unidades interaccionais na qual se 

procede à constituição e sequente reconhecimento dialógico do objecto-problema. 
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Neste item analisam-se as origens enunciativas desse momento e de que forma ele é 
marcado no texto. 

308 

2.2.1. Origem enunciativa 

A ruptura surge no nosso corpus com diferentes origens enunciativas: 

o interlocutor em cujo enunciado se situa a fonte, professor como alunos, 
sempre que consciente do seu provável ou real carácter problemático (auto
ruptura); Lüdi (1991) refere-se a uma ruptura unilateral, intra-intervenção, 
que pode não conduzir à abertura de uma verdadeira troca lateral (ver 
exemplos 25 e 26; as rupturas destes como dos exemplos seguintes estão 
assinaladas a carregado); 

Exemplo 25: origem enunciativa do indicador - auto-ruptura do professor 
A4 
629 P ( ... ) pendant le prochain coursl je vous distribuerai un texte à trousl F qu'est-ce que c'est un texte à trousl vous avez vu dans le sommaire un texte à trousl un texte ou ii ya des espaces en blancl on écoutera à nouveau la cassettel etl avec le crayon de papier vous allez essayer de compléterl doncl ce qu'iI manque dans ce textel on fera ça le prochain cours d'accordl 

Exemplo 26: origem enunciativa do indicador - auto-ruptura do aluno 
A7 
155 A 
156 P 
157 ALS 
158 P 

est uni I comment on dit palavra 
vous savezl vous savez cela 
mot 
ouil ouil c'est un+ MOT I oui/ 

todos aqueles que participam e/ou observam a interacção, professor como 
alunos, e que chamam a atenção para a problematicidade de um qualquer 
acontecimento verbal anterior, da qual eventualmente o seu responsável não 
tem consciência (hetero-ruptura); esta forma de sinalizar o problema 
desencadeia normalmente uma sequência lateral (ver exemplos 27 e 28). 

Exemplo 27: origem enunciativa do indicador - hetero-ruptura do professor 
A7 
221 P 
222 A 
223 P 
224 ALS 
225 P 

la mere de Catherine boit+ boit quoi/ du+ 
<outro> *tea* (inglês) F 
non/ *tea* (inglês) c'est en anglais! pas en françaisl du+ 
thé [t]l thé [t] 
du THÉI du thél 
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Exemplo 28: origem enunciativa do indicador - hetero-ruptura do aluno 

AS 
188 P 
189 A 
190 A 
191 P 
192 A 
193 P 

se peigne F / três bien/ à sept heures et quart 
comment on dit en françaisl peil peigne 
peigne 
comment on dit en portugais/ pas en français 
en portugais 
en portugais/ ahm/ iI se peigne tous les matins/ vous aIlez dans la saIle de bain/ 
vous prenez votre peigne/ votre brosse et vous vous peignez/ vous vous réveillez/ 
vous avez tous les cheveux en air / vous prenez le peigne et vous vous peignez/ 
d'accord/ <acompanha a explicação com gestos> 

Observe-se rapidamente, porque esta será uma questão a analisar na Secção II, 

que o movimento de hetero-ruptura do aluno traduz uma grande atenção ao 

acontecimento pedagógico e a vontade de o monitor ar de acordo com conhecimentos 

próprios e com a disponibilidade e capacidade para participar na construção da aula. 

As auto-rupturas do aluno, por seu turno, denotam os obstáculos experienciados 

na realização das tarefas verbais propostas na aula. 

O poder discursivo do professor e o seu dever instituído de corrigir as produções 

verbais do aprendente, orientando-as no sentido da norma, ficam bem ilustrados sempre 

que realiza movimentos de hetero-ruptura, isto é, sempre que retoma um excerto verbal 

anterior produzido por um elemento da turma e o transforma, aproximando-o do 

discurso normativo que representa. 

Por outro lado, a elevada frequência de auto-rupturas no seu discurso mostra que 

pretende rentabilizar o tempo pedagógico, evitar trocas desnecessárias e maximizar 

interaccionalmente a existência de um interlocutor plural, reduzindo interacções privadas 

e diminuindo a ocorrência de disfunções. Revela ainda que as rupturas nem sempre são 

dialogicamente constituídas por referência a um reparandum comum objectivo. Por outras 

palavras, o professor, no exercício das suas funções pedagógicas, procura facilitar a 

comunicação e evitar paragens contínuas, antecipando no seu próprio discurso eventuais 

objectos problemáticos (d., para alguns exemplos, Apfelbaum, 1991b: 17-18; Araújo e 

Sá, 1993; Gülich &'Kotschi, 1983). 

2.2.2. Marcas textuais 

Trata-se aqui de identificar os "indicadores" de ruptura ou os modos como os 

interlocutores sinalizam um ao outro a presença de um obstáculo que pretendem ver reparado 

(Deen, 1994: 165; d. a noção de "indicator" em Varonis & Gass, 1985b, e o conceito de 

"marcadores de estratégia" de Faerch & Kasper, 1980b: 20; De Gaulmyn, 1991a, fala em 

"indícios de operações de reparação"). Segundo Reich & Rost-Roth (1991: 3), estes sinais, 
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quer sejam consciente ou inconscientemente emitidos, servem sempre de indicadores 

de um problema de planificação, de formulação ou de compreensão e, por conseguinte, 

pressionam fortemente a intervenção colaborativa do nativo. 

Note-se que o trabalho a que agora nos propomos assenta no pressuposto, que 

encontramos também nos etnometodólogos da comunicação, de que todo o trabalho 

verbal e conversacional deixa marcas na superfície do discurso e que é por elas que 

interactantes e observadores a ele acedem (De Gaulmyn, 1991a; Gülich, 1986a, 1986b, 

1993). 

As marcas de ruptura têm como principal função conversacional a constituição do 

problema para todos os sujeitos que participam na interacção, informando da sua existência e 

apontando-lhe os seus contornos de um modo mais ou menos hábil, de acordo com a 

própria consciência que dele tem o locutor e a capacidade e vontade de a manifestar 

interactivamente. O problema em si mesmo é, por conseguinte e sempre, o seu objecto 

de referência (Pica, 1992: 232, refere-as como um "signal directed toward trigger"; ver 

ainda Varonis & Gass, 1985b). Nesta medida, e parafraseando De Gaulmyn (1987b: 220), 

são sempre marcas de conivência entre os sujeitos, que reflectem reacções emotivas 

perante a comunicação. Traduzem ainda o esforço pedagógico-cognitivo-comunicativo 

dos protagonistas (Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994) e marcam a sua disponibilidade e 

empenho para colaborar na aula. 

Dadas as características da conduta dialógica em que se integram, a adaptação, 

são particularmente visíveis em momentos interactivos nos quais predomina a dimensão 

metacomunicativa, ou sempre que o sujeito joga simultaneamente sobre os dois níveis 

enunciativos, o verbal e o metaverbal, com predominância deste último, executando um 

projecto de palavra ao mesmo tempo que neutraliza ou rectifica um outro, eventualmente 

o mesmo, por antecipação ou reacção à resposta do interlocutor (d. Berrendonner & 

Parret, 1990). 

Convém chamar aqui a atenção para o facto de que os indicadores em foco não se 

confundem com os erros, em termos de uma análise das trocas de adaptação, embora 

estes possam desempenhar, em certas circunstâncias, as mesmas funções. O erro funciona 

normalmente como fonte de uma troca de adaptação (d. exemplo 5). O indicador de ruptura 

é a reacção do sujeito que eventualmente não o aceita e que pretende fazer dele o 

objecto de uma troca de reparação. 

Importa ainda referir que nem todos os problemas são marcados ou tornados 

públicos (d. Griggs, 1991; Lüdi, 1991; Vasseur, 1990a, 1990b, 1990d), o que os torna 

praticamente imperceptíveis para o observador externo e dificulta o trabalho verbal dos 
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indivíduos em presença, exigindo de todos uma atenção acrescida ao comportamento 

na sua globalidade (Lüdi, 1991, afirma que os problemas não indicados não são passíveis 

de análise). 

Pretende-se neste momento explicitar as manifestações cOII\unicativas que 

sinalizam a ruptura, ou seja, o modo como os sujeitos mostram uns aos outros que 

pretendem proceder a uma mudança de focalização e do nível de funcionamento da 

comunicação. 

Procurando ultrapassar um estádio especulativo e intuitivo da análise, as marcas 

de ruptura que a seguir se inventariam de modo não exaustivo e que constituem o 

nosso catálogo de marcadores de obstáculo, para usar as palavras de Lüdi (1991), foram 

isoladas e posteriormente organizadas de acordo com os dados verbais que constituímos, 

numa tarefa elucidada por diversos estudos pertinentes (d., particularmente, os trabalhos 

dos autores da escola de Bielefeld, muito especialmente Gülich, 1993, e ainda De 

Gaulmyn,1991a; Faerch & Kasper, 1980b; Vassseur, 1990b). 

A tabela 4, Catálogo de marcas textuais de ruptura, inventaria as mais frequentes no 

nosso corpus. Organizámo-las em duas grandes secções (d. atrás quando distinguimos 

entre auto-rupturas e hetero-rupturas): 

marcas dia lógicas, que têm lugar no interior de uma estrutura de troca (inter

intervenção) ou a pressupõem (d. Auchlin, 1991; Baylon & Mignot, 1991; 

Kerbrat-Orecchioni, 1990; Roulet et aI, 1985). Estas marcas, que reflectem 

condutas de sincronização interaccional (Auchlin, 1991: 114), situam-se 

normalmente em intervenções distintas daquelas em que tem lugar a fonte e/ 

ou a reparação. Espontâneas ou solicitadas, indiciam ao interlocutor que as 

finalidades comunicativas do seu enunciado não foram atingidas, que este 

não respeita as regras próprias da situação verbal ou então que não merece 

consenso na turma. Assim, põem em causa a adequação dos actos 

comunicativos e pedagógicos realizados ou a realizar e apontam para a 

necessidade de uma construção colaborativa, exigindo a abertura de um 

processo negociaF2; 

12 Para uma revisão de alguns estudos que se debruçam sobre este tipo de marcas em diversas 
situações verbais, com incidência na pedagógica e exolingue, ver: Araújo e Sá (1992a, 1993, 1994); Auchlin 
(1991); Authier-Revuz (1990); Chabrol (1990); Chaudron (1982, 1988); Colletta (1991a); De Gaulmyn (1987a, 
1987b, 1991a); De Pietro (1988a); Faerch & Kasper (1980b); Gaies (1983); Gardin (1988); Gülich (1986a, 1993); 
Hérédia-Deprez (1990); Long (1983b); Lüdi (1991); Matthey (1991); Nonnon (1990); Pica (1992); Reich & 
Rost-Roth (1991); Simeoni & Fall (1992); Varonis & Gass (1985b); Vasseur (1987a, 1987b, 1990a, 1990b, 
1990c, 1991, 1993); Vieira (1988, 1990, 1992a); Vion & Mittner (1986). 
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marcas monológicas, as que surgem dentro da mesma intervenção da fonte e/ 

ou da reparação (intra-intervenção), não dando azo a uma alternância de 

locutor. Emergindo na ausência de uma estrutura discursiva de troca, traduzem 

comportamentos de "duplicação enunciativa espontânea", meta-enunciativos 

e estritamente reflexos que elegem como tópico discursivo um segmento 

anterior, suspendendo-o e relativizando-o. Authier-Revuz (1990), fala, a seu 

propósito, em "glosas reflexivas" que transformam o "dire" numa "maniere 

de dire" (d. ainda Auchlin, 1991; Berrendonner, 1990). Segundo a mesma 

autora, estes movimentos, integrantes dos mecanismos enunciativos, denotam 

a intuição subjectiva de quem os produz de um estado de "não-coincidência" 

entre os interlocutores, ou melhor, a sua convicção de que determinados 

elementos não são partilhados da mesma forma13 • 

Mesmo se alguns dos indicadores ocorrem em ambas as situações, como se faz 

notar na Tabela 414, esta parece-nos uma organização útil, pelos efeitos diversos que 

cada um dos tipos tem na estrutura conversacional e ainda pelo que revela sobre o 

episódio adaptativo, permitindo em particular observá-lo na sua estrutura relacional

interactiva (d. à frente, Configurações). 

Note-se ainda que a opção por uma ou por outra classe depende da natureza da 

ruptura (se de produção, se de compreensão, se referencial, se gramatical, se processual, 

se pedagógica, ... ), do grau de objectivação do problema, da natureza e finalidades do 

comportamento e ainda dos próprios perfis interactivos dos sujeitos (essencialmente 

nas suas atitudes colaborativas) e da sua relação com a língua. 

13 Para uma revisão de alguns estudos que se debruçam sobre este tipo de marcas em diversas 
situações verbais, com incidência na pedagógica e exolingue, ver nota anterior e, sobretudo, Araújo e Sá 
(1993); Gardin (1988); Hérédia-Deprez (1990). 

14 Note-se que só o contexto empírico permite compreender algumas classificações que fazemos. Com 
efeito, se certas marcas parecem orientar-se decididamente para uma das organizações, em certos contextos 
podem ter um outro estatuto. Assim, por exemplo, se uma hesitação não dá normalmente azo a uma 
intervenção dia lógica, e, por conseguinte, não é utilizada como marca de ruptura, já que o interlocutor se 
limita a esperar que o sujeito continue a sua intervenção, em situação pedagógica, quando se situa no 
discurso do aprendente, conduz muitas vezes a uma intervenção reparadora do professor, que a interpreta 
como um pedido implícito e indirecto de ajuda. 
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Tabela 4 
Catálogo de marcas textuais de ruptura 

Marcas dialógicas 

hesitações, buscas incertas, vacilações 
pausas (preenchidas ou não, eventualmente mimadas) 
hetero-interrupções 
palavras / frases-eco 
repetições 
reacções de surpresa 
alternância códica 
reacção inadequada 
palavras sem sentido 
recusa (do tema, de um termo, de uma realização verbal, ... ) 
restrições frásicas (formais, semânticas) 
estratégias de compensação (recurso a meios não-verbais, paráfrases, descrições contextuais, palavras
plenas, estrangeirizações, ... ) 
ausência de resposta 
silêncio prolongado 
ausência ou redução de reguladores ou de sincronizadores de co-pilotagem (como quebra de contacto 
visual) 
retroacção negativa (abanar ne~ativamente a cabeça, comportamentos vocais e não-verbais de dúvida ou de 
incompreensão, reacções negativas aos actos de regulação metadiscursiva da interacção) 
comportamentos não-verbais indiciadores de nervosismo, perturbação, insegurança ou dúvida (tipo de 
olhar, risos, respiração forte, tosse, suspiros, estalar dos dedos, gestos de descoruorto) 
lubrificantes e embrayeurs 
ironias 
pedidos vários (de ajuda, de avaliação, de aprovação, de tempo, de correcção, de repetição, de definição ... ) 
modificações prosódicas (nível do som, velocidade do débito, alongamento silábico) 
sinais de dificuldade na produção (alterações prosódicas códicas, gestos, ... ) 
verbalização de incerteza 
reformulações 
retomas 
paráfrases com entoação interrogativa 
unidades fáticas para ganhar tempo 
rupturas de frase ou frases inacabadas 
indicação explícitas de problema 
questões meta discursivas várias 

as anteriores precedidas de • 
Marcas monológicas 

redundância ou outras formas de saturação 
uso de hiperónimos, de palavras hipercorrectas ou muito generalizadas na turma 
auto-interrupções abruptas 
comentários vários de natureza metaverbal 

Esta tabela permite constatar que o sujeito tem à sua disposição meios mais ou 

menos explícitos de sinalizar a iniciação de uma TA, podendo exibir claramente o problema 

para a turma ou ocultá-lo, de acordo com estilos verbais e interactivos próprios, com a 

consciência que dele tem, com a vontade mais ou menos forte de o resolver 

colaborativamente e ainda com a qualidade da relação interpessoal e da atmosfera que 

se vive na turma (cf. Faerch & Kasper, 1980b: 20; Lüdi, 1991; Reich & Rost-Roth, 1991; 

Vasseur, 1990a; ver atrás uma sinalização explícita no exemplo 28 e implícita no 13). 

Diferentes códigos semiológicos podem também ser utilizados com esta função, 

linguísticos, quinésicos, para-verbais, discursivos (d. Auchlin, 1991). O exemplo 29 mostra 

uma sinalização não-verbal (assinalada a carregado). 
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Exemplo 29: marca de ruptura não-verbal 

A 12 
335 P bIeusl tres bienl 
<E escreve (Q: bIue» e olha interrogativamente para a Tr> 

bIeus 
336 A marrons 
337 P .121 II f JJ.I I ao contrário 
<E corrige correctamente> 

A forma de sinalização do problema, mais concretamente o seu grau de precisão 

relativamente ao que está em jogo, não é um factor de menor importância nas opções 

dos sujeitos quanto à construção da TA e muito menos nos seus efeitos interaccionais. 

Com efeito, o seu maior ou menor grau de explicitação, de deliberação e de 

consciencialização provocam reacções diferentes do interlocutor, pressionando-o mais 

ou menos a intervir e orientando mais ou menos claramente essa intervenção. Reich & 

Rost-Roth (1991) falam a propósito em implicação interactiva dos indicadores. 

Exemplificando, se um aprendente sinaliza explicitamente um problema de compreensão 

através de uma questão directa e bem referenciada, pressiona fortemente o seu 

interlocutor a dar-lhe resposta, obrigando-o a intervir e a prestar a informação pedida 

(ver exemplo 28). Se, pelo contrário, marca a sua dificuldade baixando os olhos para 

não ser interrogado, não tomando a palavra que lhe foi atribuída ou fazendo-o de um 

modo muito hesitante e lento, ou ainda se desrespeita as regras da aula, não se instaura 

em princípio na aula nenhum movimento conducente ao seu tratamento (d. Faerch & 

Kasper, 1980b: 21, que identificam os apelos directos como as marcações mais fortes e 

os sinais de incerteza como as mais fracas, do ponto de vista das pressões exercidas 

sobre o comportamento do interlocutor). O exemplo 30 mostra um comportamento de 

marcação de problema que desrespeita algumas regras da aula, já que o seu locutor usa 

a LM, interrompe o professor e se insere num espaço interlocutivo não apropriado para 

uma intervenção iniciadora. 

Exemplo 30: marcas de ruptura com um reduzido grau de pressão 

interaccional 

AlO 
245 P 
246 A 
247 P 

( ... ) alIezl attention 
<lNT> stora/ pode vir aqui 
<continua> queI est Ie verbe 

Neste mesmo sentido, podemos distinguir entre indicadores tipo índice (pouco 

explícitos) e indicadores mais objectivos (por exemplo, comentários metadiscursivos). 
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Note-se ainda que as marcas de problema podem situar-se quer na intervenção 

do professor (exemplo 27), quer na do aluno (exemplo 29), quer em ambas, isto é, pode 

haver, como atrás dissemos, negociação da constituição do problema (exemplo 9). 

Para concluir, importa reforçar a afirmação já feita de que nem sempre os diferentes 

aspectos que nos propomos analisar se distinguem facilmente uns dos outros. No caso concreto 

que nos ocupa, a sinalização da ruptura confunde-se frequentemente: 

com a objectivação textual do próprio problema (exemplo: um silêncio pode 

ser uma forma implícita de um aluno assinalar um problema, ao mesmo 

tempo que materializa o objecto a reparar -que se situa na ordem do a dizer, 

sendo prospectivo; d. atrás noção defonte objectiva inferida); 

com os procedimentos de gestão ou de reparação desse problema (assim, a 

repetição pelo professor de uma mesma palavra várias vezes com alongamento 

silábico é, por um lado, uma indicação de um problema antecipado, a de que 

o aluno não é capaz de a isolar na cadeia frásica e, por outro, a forma de 

gestão desse mesmo problema; d. atrás a noção defonte subjectiva observável). 

Note-se finalmente a grande frequência deste tipo de marcas no discurso do 

professor, facto que ligamos com o cumprimento de certas obrigações inerentes ao 

desempenho do seu papel de tutor da interacção, nomeadamente a de se fazer 

compreender num código que não é partilhado e de fornecer indicações claras e explícitas, 

para toda a turma, do trabalho a realizar, evitando constantes negociações secundárias 

(ver Araújo e Sá, 1993, para uma análise no âmbito do nosso corpus). Neste sentido, as 

marcas em causa são sobretudo frequentes em situações assimétricas, particularmente 

naquelas onde a desigualdade face aos códigos comunicativos é um dos elementos 

constitutivos da relação interlocutiva. 

2.3. Tratamento do problema 

As rupturas, se reconhecidas como importantes pelos sujeitos da aula, suscitam 

normalmente movimentos pedagógico-interactivos que visam repor o equilíbrio 

momentaneamente perdido e que se situam no nível de funcionamento metacomunicativo 

da interacção da aula. Chabrol (1990) fala a propósito em regulação retro-activa da 

construção discursiva, já que o locutor se apoia em movimentos anteriores, os quais lhe 

fornecem informações precisas e preciosas quanto à actividade verbal de reparação a 

desenvolver, permitindo-lhe tomar decisões que a orientem no melhor sentido. Esta 
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regulação é interactiva e negociada, mais ou menos longa, e nela podem envolver-se 

todos os parceiros da aula interessados no seu êxito (Hérédia-Deprez, 1990; Gass & 

Varonis, 1991). 

A análise da realização propriamente dita da adaptação coincide com a análise de 

certos aspectos da materialidade da troca discursiva, tal como a define Colletta (1991a), 

que fala em unidades "pluri-geridas" que resultam das condutas dos sujeitos no campo 

interaccional e pelas quais se constitui o interdiscurso. 

Mais precisamente, a adaptação realiza-se no discurso por meio das estratégias 

diversificadas que compõem o repertório pedagógico-comunicativo dos sujeitos (cf. noção 

de repertório verbal no capítulo 1, com Gumperz, 1989). 

No âmbito deste trabalho, propomos abordar as condutas de tratamento da 

divergência em aula de LE a partir deste ângulo, que nos permite, por um lado, 

estabelecer convergências entre práticas verbais de uma extrema heterogeneidade e, 

por outro, sublinhar o carácter co-accional do comportamento adaptativo. 

Pretende-se neste momento inventariar as estratégias pedagógico-comunicativas 

mobilizadas pelos parceiros da aula na realização dos episódios de adaptação, de modo 

a constituir um quadro de referência útil para a sua análise empírica. 

Note-se que a nossa perspectiva de trabalho nos impõe aqui também um 

procedimento de inventariação assente nos dados reais. Assim, as estratégias que agora 

se apresentam foram identificadas, categorizadas e definidas a partir de uma imersão 

inicial no corpus constituído, elucidada e enriquecida por estudos sobre a mesma 

problemática e com idêntico enfoque empírico. 

Tenha-se em conta, finalmente, que, como já tivemos a oportunidade de dizer 

quando discutimos a dimensão estratégica da adaptação, as estratégias actualizadas na 

aula são extremamente complexas, poli-funcionais e idiossincráticas, visto que derivam 

de um repertório individual constituído por uma amálgama de falares, de códigos, de 

saberes e de competências, repertório chamado a intervir de acordo com as circunstâncias 

precisas do momento pedagógico e a percepção que delas vão tendo os interlocutores. 

Por outro lado, são geralmente múltiplas e justapostas, o que tem a ver com a intenção 

de qup.m as mobiliza de resolver o problema da forma mais rápida, económica e eficaz. 

Estes factos, que não facilitam a tarefa a que nos propomos neste momento, levaram

nos a agrupá-las entre si, exemplificando cada agrupamento de um modo que não é 

nunca completo. 
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2.3.1. Noção de estratégia pedagógico-comunicativa de adaptação 

Antes de iniciar o trabalho a que nos propomos neste ponto, importa explicitar 

alguns aspectos do conceito de estratégia adoptado por referência ao acto pedagógico. 

Esta preocupação surge da ambiguidade que rodeia o uso do termo, já comentada no 

capítulo 1, e ainda do facto de o contexto de aula impor uma abordagem particular. 

Vários estudos sobre as estratégias dos sujeitos em curso de aprendizagem têm 

sido empreendidos, focalizados normalmente sobre os contextos exolingues. Se esses 

estudos nos interessam particularmente, por motivos já expo~tos e porque orientam o 

acto de ensino 1 aprendizagem ao definirem o quadro interactivo para o qual preparamos 

os nossos alunos, a situação pedagógica caracteriza-se no entanto por alguma 

especificidade a justificar abordagens próprias e conceitos originais. 

Em termos do comportamento estratégico, pensamos que as particularidades da 

aula de línguas se traduzem no facto de os sujeitos mobilizarem um repertório que não 

se limita a ser comunicativo, já que nesta situação a comunicação não se justifica em si 

mesma, antes visa optimizar um processo de transmissão laquisição (d. Bange, 1992a). 

Por palavras mais precisas, o facto do trabalho sobre a comunicação se motivar aqui 

num trabalho cognitivo sobre a apropriação, no pressuposto de que o sucesso da 

comunicação coincide com o sucesso da transmisão e aquisição dos saberes, obriga os 

sujeitos a mobilizar um tipo particular de estratégias que podemos designar de pedagógico

comunicativas. Para Nonnon (1993), as estratégias pedagógico-comunicativas são meios 

de intervenção cognitiva sobre a aprendizagem realizados na comunicação, e constituem traços 

do esforço interventivo do professor ou do aluno sobre o processo em curso. Recobrindo 

uma série de operações cognitivas e metacognitivas indispensáveis para a aprendizagem, 

assim como iniciativas no plano socio-afectivo que multiplicam e enriquecem as ocasiões 

de aprender, a sua selecção dita-se não só por critérios comunicativos ou sociológicos, 

mas sobretudo cognitivos e pedagógicos (d. Dromard, 1990/1991; Nonnon, 1991; Vasseur, 

1990b). 

Para elucidar mais claramente o conceito em foco e poder perspectivá-lo também 

do ponto de vista do aprendente, importa discutir a distinção muito frequente na 

literatura didáctica entre estratégia de comunicação e estratégia de aprendizagem, discussão 

que se apoia nas considerações que fizemos no capítulo 1 deste estudo. 

Alguns autores que se têm debruçado sobre a aprendizagem das LE apontam 

para a mobilização pelo sujeito que aprende de dois tipos distintos de estratégias15, as 

15 Note-se ainda um terceiro tipo que à frente será referido, as estratégias sociais, de índole colaborativa 
(cf. Bialystok, 1990a; O'Malley, 1987; O'Malley et aI, 1985; Rubin, 1987). 

317 



Secção I • Capítulo 4 

de comunicação e as de aprendizagem, de acordo a orientação predominantemente cognitiva 

ou comunicativa das actividades que desenvolve (d. resenha de estudos em Chaudron, 

1988: 109 e seguintes). Ambas constituem as estratégias do aprendente, isto é, "the 

behaviors and thought processes that learners use in the process of learning" (Rubin, 

1987: 19). 

Segundo Rubin, um autor que inicia em 1971 investigações sobre as estratégias 

do bom aluno de línguas e que sustenta esta distinção (d. Rubin, 1975, 1987),estratégias 

de aprendizagem são aquelas que contribuem directamente para a apropriação das línguas 

(exemplo: a clarificação/verificação, a memorização, a repetição ou a inferência); as 

estratégias de comunicação, por sua vez, limitam-se a favorecer indirectamente tal processo 

(exemplo: as oportunidades de uso da LE; as condutas de compensação~6. 

As estratégias de aprendizagem aparecem definidas de modo semelhante na 

literatura consultada, como aquelas que desenvolve o sujeito confrontado com a língua

object0 do saber e que afectam directamente a evolução do seu sistema verbal. 

Vulgarmente, definem-se na sua esfera dois grandes grupos, nem sempre fáceis de 

distinguir (d. Chamot, 1987; O'Malley, 1987; O'Malley et aI, 1985; Papen, 1993; Rubin, 

1987; Vieira, 1993b; Wenden, 1987b, etc; ver resenha em Chaudron, 1988: 109 e seguintes): 

estratégias de aprendizagem cognitivas, relacionadas com processos mentais 

envolvidos no acto de aprender ou na resolução de problemas que requerem 

análise, transformação ou síntese de materiais verbais, sem que haja da parte 

do sujeito uma consciência ou controlo desses processos; a sua função é 

contribuir para uma execução correcta da tarefa (Rubin, 1987, identifica seis 

estratégias deste tipo); 

estratégias de aprendizagem metacognitivas, que rentabilizam os conhecimentos 

a propósito dos processos cognitivos envolvidos no acto de aprender ou dos 

modos de regulação da aprendizagem, dirigindo-se à planificação, monitoração 

e avaliação das operações activadas ou a activar; envolvem não só um saber 

sobre os modos de aprender uma LE mas ainda capacidades para aplicar esse 

mesmo saber (O'Malley et aI, 1985). 

Segundo os estudos que apoiam a distinção estratégica em foco, as estratégias de 

comunicação ocorrem aquando da relação entre o conhecimento verbal e o uso da 

16 Nas palavras do autor: "[learning strategies] ean eontribute direetly to language learning. 
Communication strategies are less direetly related to language learning sinee their main foeus is on the 
proeess of participating in a eonversation ( ... ) and getting meaning aeross or clarifying what the speaker 
intended" (1987: 25). 
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língua, relacionando-se por conseguinte com a planificação e execução de uma tarefa 

verbal precisa e perseguindo uma finalidade comunicativa (Bange, 1992b: 58-59; Tarone, 

1981: 288). 

Como já referimos criticamente no capítulo 1, o conceito de estratégias de 

comunicação aparece frequentemente reduzido à dimensão estratégica do comportamento 

(d. Knapp-Pottohff & Knapp, 1982: 134; Rubin, 1987: 25-26), entendimento restrito que 

teoricamente as exclui de grande parte das situações verbais de tipo endolingue. 

Na óptica mais alargada que já foi a nossa neste texto e que corresponde a ulteriores 

desenvolvimentos teóricos que integram uma dimensão interaccional no conceito de 

estratégia (dimensão já evidenciada, aliás, por Tarone, 1981: 288, que lamenta a sua 

ausência generalizada), as estratégias de comunicação compreendem quer operações de 

realização/formulação das intenções comunicativas, quer de compensação, substituição 

ou de urgência, meios de confrontação activa e dinâmica com os problemas 

comunicativos, quer de redução, de evitamento ou de abandono (ver tipologia de Bange, 

1992a; Riley, 1985c: 105). 

A forma dicotómica de conceber as estratégias, as de aprendizagem por um lado e 

as de comunicação por outro, está presente na terminologia da maior parte dos autores, 

mesmo daqueles que a contestam. 

Bange (1992a), por exemplo, assenta a distinção teórica entre os dois tipos de 

estratégias em critérios como as finalidades, o alcance no tempo, o grau de abrangência 

ou ainda o objecto e a estrutura da troca conversacional (encontramos esta mesma 

distinção em Knapp-Potthoff & Knapp, 1982). Segundo o autor, as estratégias de 

aprendizagem definem-se como: 

II les actions d'un acteur, l'apprenant, qui se donne pour but de disposer de maniere 
durable de savoir-faire de communication en L2 aussi étendus et aussi sfus que possibles 
( ... ) pour des motivations qui ne sont pas l'urgence, la contrainte de problemes immédiats 
de communication, mais des motivations à long terme qu'on a pu classer sous deux 
grandes rubriques: motivation intégrative et motivation instrumentale" (1992a: 63). 

Já as estratégias de comunicação são: 

II des actions à court terme, orientées vers les buts locaux, partieIs, dans le cadre 
d'activités plus vastes qui poursuivent des buts sociaux par rapport auxquels elles ont le 
caractere hiérarchiquement subordonné de 'séquences latérales' ( ... ) Les stratégies de 
communication poursuivent de buts intermédiaires, de caractere formeI, subordonnés à la 
réalisation d'un but final substantiel" (Bange, 1992a: 63). 

Também Tarone (1980, 1981), apoiando-se em Selinker e Bialystok e reformulando 

um trabalho inicial de 1979, propõe critérios para distinguir dois tipos de estratégias 
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diferenciados, que designa de estratégias de uso (strategies of language use) e estratégias 

de aprendizagem (language learning strategies), nas primeiras distinguindo ainda entre 

estratégias de comunicação e de produção17• Para a autora (1980: 418 e seguintes), as 

estratégias de uso são motivadas fundamentalmente pela vontade de comunicar e ocorrem 

aquando do emprego pelo falante da sua interlíngua, seja em situações de negociação 

de sentidos onde ultrapassa as suas próprias potencialidades (estratégias de comuni

cação), seja quando rentabiliza o sistema verbal já existente (estratégias de produção). 

As estratégias de aprendizagem são tentativas para desenvolver a competência comunicativa 

na língua-alvo (1980: 419), e a sua motivação fundamental é a aprendizagem. 

Faerch & Kasper (1980a, 1980b) são autores que adoptam uma perspectiva diferente 

para abordar estas questões, resolutamente psicolinguística e com orientação cognitiva, 

já que definem um conceito de estratégia assente exclusivamente nos modos de 

relacionamento entre o locutor e a língua. Partindo de um modelo de produção da linguagem 

onde distinguem entre estratégias de aprendizagem ligadas à "saisie" (como a inferência 

ou a indução) e estratégias de aprendizagem ligadas à execução ou comportamentais, 

referem também estratégias de comunicação para designar programas potencialmente 

conscientes adoptados tendo em vista a resolução de obstáculos na comunicação, nelas 

incluindo as estratégias de redução formal, de redução funcional e de realização, estas 

últimas sempre que o aprendente procura resolver problemas de comunicação alargando 

os seus meios verbais18• 

Do nosso ponto de vista, apoiado em vários autores, uma distinção dicotómica 

como esta é frequentemente irrelevante, artifical, dificilmente operatória e sem realidade 

empírica em contexto instrucional, embora pensemos que a devemos manter, noutros termos 

e de um modo menos categórico ou mais "flexível" (d. Bialystok, 1990; Gaonac'h, 1986; 

Tarone, 1980). 

Por um lado, criticamos-lhe o facto de assentar numa apreciação discutível do 

grau mais ou menos directo de causalidade ou de relação entre a estratégia mobilizada 

17 Tarone define estratégia de comunicação como: lia mutual atempt of two interlocutors to agree on a 
meaning in situations where requisite meaning structure do not seem to be shared (1980: 419); a estratégia 
de produção é: "an attempt to use one's linguistic system efficiently and clearly, with a minimum of effort" 
(1980: 419; cf. ainda Tarone, 1981). Note-se que o conceito de estratégia de comunicação da autora é próximo 
do de estratégia secundária ou de urgência de Bange (1992a); a estratégia de produção equivale genericamente à 
estratégia de comunicação tal como atrás a entendemos. 

18 Esta perspectiva de análise, também presente noutros autores que se debruçam sobre esta mesma 
questão, sobretudo naqueles que estão na origem dos trabalhos sobre a análise do erro como meio de 
acesso à interlíngua e às estratégias dos aprendentes, como Corder (1983), Nemser (1971) ou Selinker 
(1974), é discutida por: Gaonac'h (1986: capítulo 5); Vasseur (1993); Véronique (1992: 16-17). 
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e a aprendizagem. Critério polémico, na medida em que também os comportamentos 

comunicativos, considerados menos favorecedores, ao servirem para recolher e tratar 

dados verbais ou inferir hipóteses, por exemplo, podem contribuir para a evolução dos 

sistemas de interlíngua, muito especialmente em situação de aula (d., com o mesmo 

pressuposto, Bange, 1992a; Bartning, 1991; Bialystok, 1990a; Bialystok & Sharwood

Smith, 1985; Corder, 1983; Dromard, 1990/1991; Gaonac'h, 1986; Rubin, 1987: 26; 

Véronique, 1992; Vieira, 1993). Como afirma claramente Vasseur: 

"Décomposer, définir, comparer, opposer, reprendre les mots de l'autre peut faire 
avancer l'action commune. ( ... ) Cela peut aussi aider à apprepdre et, en intériorisant le 
modele proposé par le natif, à apprendre à apprendre. Devenir apprenant suppose que 
l'on contrôle progressivement et simultanément les formats globaux pour interagir et les 
formats locaux pour comprendre et se faire comprendre, et qu'on utilise ces formats pour 
apprendre" (1993: 55). 

Por outras palavras, reconhece-se, na dimensão interaccional de uso da língua, 

um importante trabalho cognitivo ou psicolinguístico de tratamento da linguagem 

(Véronique, 1992: 18). 

De um ponto de vista inverso, podemos também considerar que alguns 

procedimentos resultantes da mobilização de estratégias de aprendizagem, como a 

sobregeneralização, não são independentes de certas estratégias de comunicação (d. 

Gaonac'h, 1986: 278 e seguintes). 

Em síntese, é provavelmente inútil e pouco objectivável procurar separar os 

processos de apropriação, tratamento e interiorização dos dados verbais subjacentes à 

evolução das interlínguas e os processos comunicacionais presentes aquando das tarefas 

verbais. Nas palavras de Gaonac'h: "on peut ( ... ) se demander ( ... ) si la constitution 

même de l'interlangue est indépendante d'une perspective de communication ( ... ) iI ne 

peut être exclu en effet que le mode de traitement et de stockage des informations 

linguistiques soit en fait strictement dépendant des aspects communicatifs liés au 

matériau linguistique appréhendé" (1986: 278-279). As estratégias de aprendizagem não 

existem assim fora de uma perspectiva comunicacional, nem tem sentido postularem-se 

operações de tratamento verbal que visam a aquisição da linguagem fora de uma lógica 

e de uma finalidade de utilização prática e funcional da língua19 
• Mais globalmente, 

Gaonac'h, lembrando o carácter plurifuncional da actividade verbal, afirma que qualquer 

19 Note-se de passagem que no centro da noção já discutida de SPA se encontra este mesmo pressuposto, 
ou seja, que as estratégias de comunicação têm um papel inalienável no plano das aquisições. Nas palavras 
de um dos seus autores, acredita-se que: "les participants d'un échange exolingue, scolaire ou non, mettent 
en oeuvre des méthodes ( ... ) pour respectivement transmettre et intégrer un savoir etj ou un savoir-faire 
linguistiques et que ces méthodes ne sont pas sans rapport avec les processus d'acquisition" (Matthey, 
1991: 4). 
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uma das estratégias pode ser a ocasião para fazer aquisições linguísticas, mesmo que 

inconscientes, e que ambas podem integrar uma mesma actividade (1986: 280-281). 

Por outro lado, esta dicotomia não tem em conta a especificidade das estratégias em 

aula de línguas ou em situação de aquisição verbal. Aqui, as actividades pedagógicas de 

comunicação mais não são do que oportunidades de ensino/aprendizagem 

expressamente constituídas enquanto tal (daí a qualidade metalinguística do discurso 

pedagógico, sublinhada no capítulo 2), ou seja, os problemas que surgem na aula estão 

fundamentalmente relacionados com a apropriação do saber e as estratégias mobilizadas 

para os resolver são estratégias cuja orientação sociocognitiva acompanha ou se sobrepõe 

a uma orientação comunicativa: "la classe (est) un lieu ou l'on affiche comme objectif la 

maximisation de l' apprentissage de L2 par la réalisation de la relation interactionnelle 

enseigner/apprendre" (Bange, 1992a: 69). Dito de outro modo, toda a comunicação 

pedagógica se organiza sobretudo para resolver problemas de aprendizagem, o que 

significa que as estratégias de comunicação não desempenham de uma certa forma a 

sua funcionalidade primeira, a de serem veículo e condição de intercompreensão. Nesta 

linha, Vieira afirma: "a verdade é que esta distinção nem sempre é muito clara; sobretudo 

porque resolver problemas de comunicação é, de facto, uma das principais tarefas 

envolvidas na aprendizagem de uma língua" (1993b: 179, nota 14). 

Finalmente, importa lembrar que, no quadro das actuais abordagens 

metodológicas, o processo de comunicação e mais propriamente as estratégias que o 

servem constituem em si mesmos importantes conteúdos de aprendizagem, o que implica 

frequentes modificações do seu estatuto na aula. Como escreve Bange: "11 y a ( ... ) 

congruence entre communication et apprentissage, mais l' apprentissage présuppose 

sans doute que les 'stratégies de communication' qui lui servent de véhicule acquierent 

une certaine autonomie, soient l'objet d'une attention particuliere et soient en partie 

poursuivies pour elles-mêmes" (1992a: 64). 

Não esqueçamos todavia que, na situação que nos ocupa, esta simultaneidade do 

trabalho interactivo e do trabalho cognitivo que nos impede de conceber claramente um 

sem o outro não esconde que o seu objectivo final é essencialmente e sempre 

comunicativo e que, por conseguinte, também o critério da finalidade da estratégia não 

pode ser evocado para distinguir entre o que é comunicativo e o que é aquisicional. 

Podemos encontrar uma reflexão semelhante noutros estudos, que propõem anular 

ou perspectivar de outro modo, por meio de relações de inclusão, os dois tipos de 

estratégias em causa (ver, por exemplo, Bartning, 1991, que refere que ambas as funções, 

aprender e comunicar, podem ser conseguidas com uma mesma estratégia, ou Bialyostok, 
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1990a, quando propõe que as estratégias de comunicação se incluam num sub-grupo 

das de aprendizagem20; ver ainda Casteleiro et aI, 1988: 111 e seguintes). Segundo outros 

autores que se envolvem nesta discussão, o que é verdadeiramente pertinente é apurar 

de que modo diferentes tipos de estratégias se relacionam positivamente entre si, já que 

parece claro que todas elas podem contribuir, de um modo ou de outro, para a evolução 

das competências verbais (Bange, 1992a; Tarone, 1980). 

Note-se rapidamente que, em situações de comunicação onde os sujeitos têm a 

possibilidade de optar entre assumir ou não uma identidade pedagógica, esta distinção 

pode, apesar de tudo, ser muito pertinente, como realça Bange: "En disant que le LNN 

peut devenir candidat-apprenant, je veux indiquer que les buts et les effets des activités 

de résolution des problemes de communication et ceux de l'apprentisage sont différents 

et que, par conséquent, on ne peut pas identifier ces deux types d'activités l'un à 

l'autre" (1992a: 62-63). Na mesma linha, Dausendschõn-Gay & Kraft (1990, referidos em 

Vasseur, 1993) observam relações de tutela para comunicar que excluem a tutela para 

aprender, numa clara evocação das diferentes modalidades dos contratos que unem os 

sujeitos em situação exolingue. 

Da análise crítica de todos os trabalhos que temos vindo a referir e que se colocam 

em perspectivas nem sempre coincidentes, queremos neste momento retirar algumas 

linhas de orientação úteis para a descrição dos processos estratégicos que ocorrem em aula de LE 

e que conduzem à constituição diferida de novos saberes verbais. Mais concretamente, 

importa-nos desenhar o pano de fundo que enquadra uma tipologia de estratégias em 

situação instrucional que seja operacional para descrever os episódios adaptativos. 

• Perspectiva social e dialógica 

Um primeiro princípio que reputamos dever necessariamente orientar a elaboração 

de uma tipologia' de estratégias para a aula de LE é concebê-la segundo uma clara 

orientação interaccional, definindo as estratégias no quadro da relação social que 

estabelecem o aluno com o professor em torno do saber. 

Importa, por outras palavras, definir estratégias que permitam comprender a 

natureza dos processos colaborativos que desenvolvem os parceiros pedagógicos para 

20 A este propósito, atente-se na seguinte afirmação da autora: "distinctions between learning and 
communication become vacuous. Cornrnunication strategies, rather, are one set of special techniques that 
learners employ as part of the learning strategy of social integrations" (Bialystok, 1990a: 28). 
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constituírem os saberes úteis em cada etapa do processo de ensino/aprendizagem (Riley, 

1985c; Vasseur, 1990b: 240; Vion, 1992: 196). Nas palavras de Vion: "de même que le 

sujet énonciateur n'est pas au centre de l'énonciation, la stratégie individuelle n'est pas 

au centre de l'interaction" (1992: 196). Deste modo, as estratégias devem ser concebidas 

como: lides lignes d'action négociées par lesquels ils [les sujets communiquants] initient, 

s'adaptent et subissent des actions qui sont fondamentalement conjointes" (1992: 196; 

ver ainda Riley, 1985c: 101). Podemos neste sentido falar em estratégias discursivas ou 

interactivas (Vasseur, 1990b). 

Como consequência desta escolha teórica, a abordagem das estratégias mobilizadas 

em aula de LE não se pode limitar às operações desenvolvidas por um dos sujeitos, 

mais propriamente pelo sujeito aprendente, já que a convergência de projectos e 

finalidades tal como a complementaridade dos papéis que unem entre si o professor e o 

aluno apontam para procedimentos inextrincáveis que mutuamente se precisam (outros 

autores partilham esta convicção, como Bange, 1992a; Nonnon, 1990, 1993; Tarone, 1981; 

Py & Aber, 1986; Riley, 1985c; Vasseur, 1990b, 1993; Vion, 1992: 196). Vasseur afirma-o 

explicitamente: "TI est essentiel d'accorder autant d'attention aux productions du locuteur 

autochtone qu'à celles du locuteur apprenant" (1990b: 240). 

o que dissemos não implica que não se reconheça claramente neste trabalho a 

especialização estratégica do sujeito-agente, correspondente à especialização das suas 

funções em sala de aula. Por outras palavras, sabemos que o tipo de estratégias que 

mobiliza não é independente dos papéis sociais e comunicativos que desempenha (d. 

Casteleiro et aI, 1988; Charaudeau, 1991; Hartog, 1991; Vasseur, 1990a). Segundo 

Charaudeau: "la stratégie discursive c'est le possible comportement discursif qui 

correspond à un rôle" (1991: 17). Nesta medida, pode-se facilmente indexar as estratégias 

que ocorrem na aula com o sujeito que as actualiza. Não esqueçamos neste quadro que 

o facto do professor possuir um repertório estratégico mais vasto lhe permite mobilizar 

um leque mais diversificado de procedimentos (ver Gülich, 1986b). 

• Relação entre os comportamentos estratégicos e os contextos de uso ou as tarefas 

Por outro lado, a estratégia deve ser concebida na sua articulação com a 

especificidade do evento comunicacional, mais particularmente com as finalidades que 

o animam, com a forma como os sujeitos se posicionam uns em relação aos outros e, 

muito concretamente, com a tarefa verbal em que se envolvem: "la stratégie se décide 

sur le terrain en fonction de la dynamique particuliere à l'échange" (Vion, 1992: 196; ver 

ainda O'Malley et aI, 1985; Vann & Abraham, 1990). Dito de outro modo, o tipo de 
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estratégia a que recorre o sujeito num determinado momento não é independente da 

natureza e circunstâncias do acto comunicativo preciso, reflexão que conduz à sua 

definição contextualizada (d. capítulo 1). 

Note-se que, nesta medida, as estratégias permitem executar concretamente as 

regras, directrizes e rituais do contrato de comunicação prevalecente. Mais concretamente, 

estabelecem a relação entre estas mesmas convenções e o contexto real (Chabrol, 1991: 

6), tornando compatíveis todos os elementos dos vários sistemas em presença na acção 

verbal em curso (tais como: regras da língua, planificações discursivas, saberes 

partilhados ou distribuição de direitos e deveres). 

• Especificidade estratégica da aula de LE 

Dentro do princípio anterior, importa ainda conceber de um modo particular as 

estratégias da aula de LE. 

Se, como vimos, as estratégias de comunicação ou de uso da LE são sempre 

potencialmente também estratégias de aprendizagem, na aula e só nela ocorrem 

estratégias de aprendizagem que não são de uso da LE, no sentido que estas últimas 

adquirem na literatura didáctica, o que tem a ver com o facto de os processos didácticos 

e de aprendizagem constituírem legitimamente objectos conversacionais em situação 

escolar, assim como objectivos e conteúdos das actividades propostas. Assim, são 

frequentes actividades que procuram explicitamente mobilizar estratégias particulares 

de resolução de problemas de aprendizagem através de meios verbais que podem nem 

sequer passar pela LE (exemplo: uma actividade de inventariação de meios de 

aprendizagem). 

Porque a comunicação em aula de LE persegue fundamentalmente um objectivo 

de ensino/aprendizagem da língua-objecto e os sujeitos que a constroem estão juntos 

não para comunicar na LE mas para negociar novos saberes nessa língua e novos meios 

de os transmitir/adquirir, porque ainda os problemas que surgem nesta situação verbal 

são por natureza problemas pedagógicos e não de comunicação, preferimos referir as 

estratégias particulares que nela têm lugar como estratégias pedagógico-comunicativas. 

Estas estratégias diferenciam-se daquelas que se desenvolvem noutras situação 

de tutela e ainda em meio endolingue devido em particular: à sua grande autonomia, 

característica que é responsável por frequentes operações em que se transformam em 

objecto discursivo e de ensino / aprendizagem; à sua enorme capacidade de rentabilização 

e de engenhosidade, a partir da qual um projecto comunicativo que dispõe de 
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reduzidíssimos meios verbais consegue realizar-se; à sua qualidade colectiva; ao seu 

significado de um ponto de vista da transmissão/aquisição da língua-alvo. 

No quadro desta especificidade, vimos atrás não ser pertinente distinguir 

claramente entre estratégias de aprendizagem e de comunicação, pelo menos recorrendo aos 

critérios normalmente utilizados. No entanto, propomos retomar de um outro modo tal 

distinção, para diferenciar dois grandes grupos de estratégias pedagógico-comunicativas 

presentes na aula de LE. Com Gaonac'h (1986: 280), pensamos que tal diferenciação 

pode ser feita em termos de grau, quanto à sua orientação privilegiada, relacionando a 

estratégia com as actividades de linguagem que supõe e com o seu enfoque privilegiado, 

ora nos problemas de comunicação, ora nos problemas de aprendizagem. 

Mais precisamente, distinguimos, numa linha de continuum, entre dois tipos de 

estratégias igualmente importantes para a apropriação mas que assentam em processos 

complementares e distintos de funcionamento do sujeito em situação social e que 

perseguem finalidades imediatas com diferentes orientações (ci. Bialystok, 1990a; 

Bialystok & Sharwood-Smith, 1985; Véronique, 1992: 19, apoiado em Jones, 1992; note

se que as nossas propostas se baseiam livremente em Tarone, 1980, sobretudo na distinção 

que faz entre uso da língua e aprendizagem da língua): 
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estratégias preferencialmente orientadas para a relação explícita e consciente entre o 

aluno e o saber, com a colaboração do professor (mobilizadas por exemplo, 

quando se fala sobre a língua ou sobre o processo pedagógico-didáctico); 

consideradas por Stern (1984) como as estratégias de ensino/aprendizagem 

tradicionais, que abordam a língua enquanto sistema que se pode analisar, 

manipular, transformar, estas estratégias têm uma natureza marcadamente 

cognitivista ou racional (Alles-Jardel, 1991). Tratando a língua como um objecto 

cognitivo, estão ligadas a um saber declarativo em LE que passa pela percepção 

e conceptualização de determinados fenómenos, envolvendo esforços de 

identificação, análise, síntese, avaliação e transformação assentes em 

capacidades cognitivas e em saberes anteriores em LM e noutras línguas. 

Têm como finalidade a constituição directa e imediata (o que não significa 

duradoura nem utilizável) de novos saberes; colocamos neste mesmo pólo do 

eixo tipológico todas as estratégias metacognitivas ligadas à planificação, 

monitoração e avaliação dos processos de ensino/aprendizagem; nos termos 

de Bialystok (1990a), também apoiada em Tarone, trata-se de estratégias 

orientadas para aprendizagem, cujo objectivo imediato é a resolução de 



Do conceito à sua análise 

problemas de índole essencialmente cognitiva, metacognitiva ou metapeda

gógica; visam todavia promover uma competência de comunicação diferida, 

incrementando a quantidade e qualidade dos meios que lhe são necessários; 

estratégias preferencialmente orientadas para a prática social e afectiva da língua, 

incluindo a regulação da relação comunicativa que se estabelece na aula por 

meio da língua; provocando aprendizagens de um modo induzido e implícito, 

automatizado e inconsciente, mobilizam competências de produção e de 

recepção ligadas a rotinas verbais mas também apoiadas no sistema existente 

da interlíngua. O seu objectivo mais imediato é resolver problemas de 

comunicação, ou seja, são estratégias com um papel fundamental no plano da 

realização (para Bialystok, 1990a, equivalem às estratégias de uso). A língua é 

nelas tratada enquanto objecto social útil para negociar sentidos e relações e 

passível de ser construído durante e pela interacção (Alles-Jardel, 1991; Py, 

1993c). Estas estratégias, ao permitirem a resolução de problemas reais de 

comunicação, também estão envolvidas na constituição de uma competência 

de uso da LE. 

De nosso ponto de vista, esta última abordagem das estratégias, que as distingue 

em grau e não tanto em natureza, tem a vantagem de integrar proposições quanto ao 

domínio cognitivo para caracterizar as actividades que ocorrem em situações de 

aprendizagem mediatizada de uma nova língua, relacionando assim a acção estratégica 

com as duas grandes finalidades que actualmente surgem no ensino/aprendizagem das 

LE, a de comunicar e a de aprender a comunicar. Pode pois ser útil quando pensamos hoje 

na formação de um aluno autónomo relativamente à língua enquanto forma e uso e às 

operações envolvidas na aprendizagem dessa mesma língua (d. Andrade & Araújo e 

Sá, 1992, 1993; O'Malley, 1987; O'Malley et aI, 1985; Wenden, 1988; Wenden & Rubin, 

1987; Vieira & Moreira, 1993). 

Sintetizando, no nosso estudo entende-se por estratégias pedagógico-comunicativas 

de adaptação todo o procedimento dialógico-interaccional especifico, consciente ou mecanizado, 

orientado para a resolução de problemas de comunicação e/ou de aprendizagem, que traduz 

formas particulares de percepcionar a situação pedagógica e mais concretamente as circunstâncias 

do momento preciso em que tais problemas ocorrem e se manifestam no discurso. A sua finalidade 

é potencializar a interacção pedagógica como contexto de transmissão e aquisição de 

novos saberes verbais. 
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Estes procedimentos podem orientar-se em dois sentidos que se interpenetram, 

de acordo com a sua finalidade privilegiada: para a intercompreensão entre os sujeitos 

pedagógicos, sendo a língua o meio utilizado; para a promoção da relação mais explícita 

entre o sujeito aprendente e o objecto de aprendizagem, sendo a língua o objecto 

discursivo. 

o conceito em foco de estratégia permite, como meio de análise fundamental e 

numa linha de trabalho etnometodológica, que a sua identificação se realize a partir de 

traços estratégico-discursivas, ou seja, acredita que o trabalho adaptativo se efectua 

interaccionalmente e deixa indícios no plano do texto, indícios esses que o observador 

pode recolher e analisar enquanto processo de constituição dos factos pedagógicos (d. 

Bialystok, 1990a; Coulon, 1987, 1993; Dabene, 1984; De Pietro, 1990; Faerch & Kasper, 

1980b; Gülich, 1986a, 1990, 1993; Kotschi, 1986; Vasseur, 1990b). Trata-se aqui de defender 

a ideia de que a estratégia se realiza por meio de operadores verbais ou de meios 

conversacionais próprios, mais ou menos explícitos, que servem para a identificar. 

Esta noção, de origem empírica, aproxima de algum modo o nosso conceito do de 

"método", definido pela escola de Bielefeld por investigadores como Gü!ich, 

Dausendschõn-Gay, Kraft ou Kotschi e retomado noutros estudos (como por exemplo, 

De Gaulmyn, 1991a; De Pietro, 1990). Para os seus autores, que pretendem forjar 

instrumentos conceptuais e metodológicos pertinentes para uma análise conversacional 

de tendência etnometodológica, os membros de uma comunidade dispõem de técnicas 

a que recorrem para realizar actividades comunicativas, por meio das quais produzem 

a ordem social (d. Gülich, 1986b, 1990: 74, 1993: 150; De Pietro, 1990: 22; Kotschi, 1986: 

207). Graças a estas técnicas ou métodos, as normas que regulam as actividades verbais 

são realizações sociais, recriadas em interacções quotidianas conjuntas (Coulon, 1987: 

51-52,1993; De Pietro, 1990). Cabe ao etnometodólogo encontrar e analisar estes métodos, 

procurando empiricamente descobrir a sua funcionalidade e o modo como contribuem 

para a organização social do encontro comunicativo ou, em situação pedagógica, para a 

organização do processo de construção de novos saberes (Matthey, 1990). 

2.3.2. Tipologia das estratégias de adaptação 

Pretende-se neste momento proceder a um inventário das estratégias pedagógico

comunicativas de adaptação, de acordo com informações recolhidas no nosso próprio 

corpus verbal e noutros estudos que partem de dados empíricos, conforme o procedimento 

que temos vindo a utilizar. Mais precisamente, neste momento descrevem-se os 

"métodos" que os sujeitos utilizam para resolver os problemas que se colocam aquando 

de trocas de adaptação. 
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Este inventário desenvolve-se em forma taxonómica, isto é, segundo um princípio 

de similaridade entre as categorias, organização que permite manter uma grande 

flexibilidade na classificação de cada fenómeno e evitar hierarquizações (d. Bialystok, 

1990a: 37-3821). 

Não esqueçamos que, na medida em que o princípio organizador de uma 

taxonomia é sempre seleccionado pelo investigador e se deixa consequentemente 

influenciar pelos objectivos e posicionamento teórico do estudo, uma taxonomia é sempre 

uma construção relativa, passível de modificação segundo o enfoque de quem a realiza. 

De qualquer modo, concordamos com Bialystok quando afirma: "Because of their 

inherent organizational properties, taxonomies are a productive first approach to 

investigating a new domain. The structures that emerge from such exercises allow the 

researcher to pursue more rigorous theoretical and empirical examination of that domain" 

(1990a: 38). 

Na validação que faz das taxonomias disponíveis, a mesma autora (op. cit.) não 

encontra índices satisfatórios, o que explica em parte pelo seu carácter subjectivo e 

sobretudo pelo facto de corresponderem a um ponto de vista externo sobre os fenómenos 

que organizam. A noção de "método" dos analistas conversacionais, atrás referida, é 

uma tentativa de ultrapassar esta subjectividade, mas resulta em análises muito 

atomísticas, presas ao texto conversacional e ao seu funcionamento linguístico, difíceis 

de relacionar umas com as outras e de generalizar porque se situam num plano descritivo 

do agir comunicativo, afastando propositadamente as intenções dos interlocutores e as 

funções desempenhadas pelos comportamentos verbais. Preferindo por estes motivos 

fazer equivaler os "métodos" aos operadores das estratégias, a nossa abordagem é menos 

empirista e mais explicativa e procura relacionar os comportamentos verbais com uma 

estratégia dialógica de intervenção mais ou menos deliberada. 

Temos em conta, nesta taxonomia, os pressupostos definidos atrás, e, mais 

concretamente: 

o posicionamento dialógico do estudo, que obriga a delimitar como unidade 

de análise a TA em toda a sua extensão e, consequentemente, a considerar as 

estratégias que ambos os sujeitos desenvolvem ao longo da troca na sua 

globalidade; integramos assim quer as estratégias subjacentes à intervenção 

de ruptura, quer as de evitamento ou de reparação; 

21 "The taxonomy ( ... ) is a central organizing principIe in science and philosophy. Properties of 
similarity are extracted from a set to become the basis of grouping items or events into categories" (Bialystok, 
1990a: 35). 
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a especialização das estratégias segundo a posição discursiva, as funções sociais 

e o saber pedagógico-comunicativo de quem as mobiliza, sabendo-se não 

obstante que elas se complementam e que perseguem os mesmos objectivos 

pedagógicos; assim, distinguimos entre estratégias do professor e do aluno, 

embora mantendo a sua qualidade interactiva e agrupando-as umas em relação 

às outras de acordo com tais objectivos; 

o facto de as estratégias se realizarem por meio de actos ou operadores verbais 

ou não-verbais (d. noção de táctica no capítulo 1), que serão também 

brevemente indicados (d. Dabene, 1984: 133; Kotschi, 1986; Vasseur, 1990a); 

o seu carácter polifuncional, sugerindo a possível classificação de uma mesma 

estratégia em diferentes items; 

o facto de muito frequentemente aparecerem combinadas entre si; 

a sua variedade, impeditiva de qualquer ensaio de inventariação exaustiva 

(Authier-Revuz, 1990; Chabrol, 1991; Gaonac'h, 1986). 

Como enumerar estas estratégias, tão variadas como o próprio repertório do 

professor e do aluno enquanto sujeitos pedagógicos e comunicantes e como as situações 

de linguagem e de aprendizagem que criam na aula de línguas? 

O ponto de partida foi a adopção de um princípio organizador. Pretendemos dar

lhe uma natureza claramente pedagógica e torná-lo coerente com outros atrás adoptados 

para ê análise de aspectos particulares da adaptação (como os níveis pedagógico

didácticos de ocorrência da fonte ou os objectos da adaptação). Assim, após termos 

ponderado, à luz da discussão anteriormente desenvolvida, outros fios condutores 

possíveis propostos por vários estudos22 e concluído que as diferentes categorias 

inventariadas se recobrem de algum modo e que os critérios de classificação são 

frequentemente vagos, ambíguos, arbitrários e mesmo irrelevantes (d., na mesma linha, 

Bialystok, 1990a: 75), optámos por manter a mesma lógica organizativa que já nos tinha 

guiado noutros momentos. Assim, a organização assenta nafocalização da estratégia segundo 

22 Note-se, entre outros, os seguintes princípios organizadores adoptados por alguns dos estudos a 
que tivemos acesso: a função da estratégia (Dabene, 1984; Vion, 1992); os tipos de jogos enunciativos para gerir 
o distanciamento entre os sujeitos (Authier-Revuz, 1990); a sua orientação privilegiada (Knapp-Potthoff & 
Knapp, 1982; Tarone, 1980, 1981); as finalidades sacio-afectiva-cognitivas (Chabrol, 1991); o seu produto verbal 
(Faerch & Kasper, 1983a, 1983b, 1983c); a língua em que se presentifica (Bialystok, 1983, referido por Bialystok, 
1990a); os recursos utilizados (Casteleiro et aI, 1988); a habilidade comunicativa que visa (Corder, 1983); as 
operações em que assenta (Chamot, 1987; Rubin, 1987). Para uma resenha de alguns destes princípios, ver 
Bialystok (1990a: capítulos 2 e 3). 
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os diferentes objectos conversacionais da aula de LE, objectos esses que correspondem a 

outros tantos domínios de intervenção possível na construção da competência de 

comunicação do aprendente. 

Mais concretamente, organizamos as estratégias em três domínios: domínio da 

língua, das actividades pedagógico-comunicativas e dos processos de ensino/ 

aprendizagem. Todos eles se perspectivam em função de um grande objectivo final de 

aquisição de uma real competência de comunicação em LE, mas procuram atingi-lo 

segundo diferentes procedimentos, uns mais directos outros mais indirectos, uns mais 

económicos, apoiados no uso da língua e de outros códigos disponíveis, outros 

asssentando num esforço comum metodológico, teórico e conceptual relativamente à 

língua e à sua aprendizagem. 

• Domínio da língua (objecto de ensino/aprendizagem e veículo da comunicação) 

Trata-se de estratégias que se efectuam no quadro do uso da língua, visando 

normalmente afrontar e resolver problemas realmente existentes ligados à compreensão, 

à prática ou à produção, que assentam na manipulação das possibilidades códicas, na 

rentabilização e exploração dos sistemas de interlíngua já existentes e dos repertórios 

comunicativos e metacomunicativos dos sujeitos, com recurso eventual à LM, a outras 

LE e a códigos não-verbais e para-verbais; este grupo de estratégias está ligado à 

regulação e facilitação da comunicação na aula e traduz uma abordagem metalinguística 

e/ ou metacomunicativa da adaptação (ver exemplo 31). 

Exemplo 31: estratégias: domínio da língua 

A3 
444 P ( ... ) 

<o A escreve (Q: Elles) e hesita> 

<SIL> 

445 A 

446 P 
447 A 

448 A 

449 A 
450 A 
451 P 

( ... ) 
452 A 

453 A 

oui/ elles/ qui aide votre camarade 

qui ai de votre camarade/ elles+ troisieme personne du pluriel 

ils/ a 

oui! ils / ils ou elles+ 

avons 

ont 

ahm 

avons 

qu'est-ce que tu dis/ 

ont <a medo> 

ont 
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<o A no Q completa a frase incorrectamente, mas a gravação não permite ler> 

454 P c'est bien? 

455 ALS non 

(continua até 464 ALS) 

• Domínio das actividades pedagógico-comunicativas 

Estas estratégias desenvolvem-se no quadro dos procedimentos de ensino/ 

aprendizagem que os sujeitos são capazes de construir na aula de línguas ou das 

actividades de linguagem, pela manipulação das suas múltiplas variáveis, tais como a 

organização da comunicação, o tempo e o espaço, as tarefas ou os conteúdos. Centradas 

no fazer pedagógico ou no desempenho, visam incrementar o seu grau de sucesso, 

procurando criar condições na aula para dar resposta a um determinado problema; 

denotam uma abordagem metodológica ou técnica da adaptação, ligada concretamente 

à tarefa e ao tipo de aprendizagem e de operações cognitivas que aquela pressupõe; 

estas estratégias mostram que os sujeitos acreditam que o trabalho da aula pode ser 

manipulado de forma flexível e continuada, nem sempre prevista ou planificada, de 

modo a favorecer mais adequadamente o desenvolvimento dos saberes verbais (exemplo 

32). 

Exemplo 32: estratégias: domínio das actividades 

A5 
134 P 
135 ALS 
136 P 
137 A 
138 P 
( ... ) 
B12 
146 A 
147 A 
148 P 
149 A 
150 A 
( ... ) 
161 P 

( ... ) à sept heures cinql iI fait de la gymnastiquel Iça yest 
hm hml só um bocadinho 
<passa a gravação> donc à sept heures 
<INT> é a três não é stora 
je répete l'enregistrementl oui! la troisieme image 

ai storal eu não estou a perceber muito bem esta matéria 
eu também não 
então nós vamos fazer já mais exercícios com o on 
é tão fácil 
mas não estou a perceber nada <para a colega do lado> 

agora vamos fazer mais exercícios com o onl já que nem toda a gente percebeu I I 

Note-se que ambas as estratégias podem aparecer simultaneamente, como se 

verifica no exemplo seguinte: 
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Exemplo 33: estratégias do aluno: combinação de domínios 

A14 (a turma realiza em grupo um pequeno diálogo numa boutique de roupa) 
281 A <lND> 
282 P dis-moi en françaisl <para o A anterior> je ne comprends pas le portugaisl vas-y I 

tu saisl je t'aidel vas-y 
283 A <IND> 
284 P comment on dit en françaisl I allezl je t'aide 



285 A 
286 P 
287 A 
288 P 
289 A 
290 P 
291 A 
292 P 
293 A 
294 P 

<INO> 
est-ce qu'on peutl I est-ce qu'on peutl utiliser 
utiliser 
un narrateur 
un narrateur 
répete 
utiliser 
est-ce qu'on peut 
est-ce qu'on peutl utiliserl un narrateur 
oui! bien sur I vous pouvez 

Do conceito à sua análise 

• Domínio dos processos de ensino/aprendizagem 

Neste grupo incluímos os procedimentos estratégicos que incidem nos aspectos 

processuais do acto pedagógico, isto é, que se focalizam, explicitando-as, nas relações 

entre processos didácticos e processos de aprendizagem; são estratégias de regulação 

da aprendizagem em situação escolar, que exploram os múltiplos meios potenciais de 

realização das tarefas, pela sua planificação, monitoração e avaliação, traduzindo a 

dimensão metacognitiva da adaptação. Orientadas para uma relação entre o aluno e o 

saber que não passa necessariamente pelo uso da língua mas que o visa de um modo 

diferido, estas estratégias mostram que em situação pedagógica a aprendizagem de 

uma competência comunicativa pode com vantagem assentar em diferentes tipos de 

operações sobre a língua e não exclusivamente no seu uso mais ou menos automatizado 

ou controlado. A consciencialização de como se aprende uma LE e das formas de intervir 

sobre essa aprendizagem com a ajuda colaborativa de professor e colegas pode ser um 

modo de concretizar estratégias que se orientam claramente para a resolução imediata 

de problemas de aprendizagem (ver exemplo 34). 

Exemplo 34: estratégias do aluno: domínio dos processos 

B19 (correcção de exercícios de transformação sobre o futur proche) 
025 P ( ... ) como vos disse o próximo teste vai versar estes mesmos exercícios I verbais I 

026 A 
027 P 

028 M 
029 P 

030 M 
031 P 
( ... ) 
037 P 

eu estou-vos a dizer como é que hão-de proceder I porque eu vi que vocês nem 
sabiam aonde é que estava o verbol alguns 
<IND> 
nem procuraram identificar o verbo I portanto I vocês sublinham I mesmo no 
próprio teste e põem entre parêntesis 01 o infinitivo desse I dessa forma verbal! 
lironsl e agora sobre o futur prochel como é que se forma o futur prochel 
Madalena+ 
aller mais o <IND> 
allerl e depois o infinitivo que já aqui estava entre parêntesis I como é que é o 
presente do verbo aller 
je vasl tu vasl je vaisl tu vasl il vai nous allonsl vous allezl ils vont 
ils vontl pronto I acho que agora já eras capaz de fazer I 

Sandral vamos fazer a segundai I copias também a questão I queria que fizesses 
como fizemos alil I 

Nos três domínios encontramos claramente quer estratégias orientadas 

preferencialmente para a resolução de problemas de comunicação, locais e imediatos, 

que surgem durante o uso da língua, quer estratégias que visam uma competência de 
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comunicação diferida, instaurando uma relação mais explícita entre o aprendente e o 

saber. Assim, estão representados os dois grandes tipos de estratégias pedagógico

comunicativas atrás relevados, embora preferencialmente distribuídos entre os domínios. 

Cada um dos grupos estratégicos integra uma panóplia extensa de possibilidades 

e potencialidades de realização, impossível aqui de considerar completamente, se 

queremos lidar com um instrumento operacional. Decidimos organizá-la em classes, 

exemplificando cada uma com as estratégias mais recorrentes que a integram e com 

alguns dos seus procedimentos dialógicos de realização. Chama-se claramente a atenção 

para a natureza aberta das classes de estratégias propostas. 

Note-se ainda que estamos conscientes de que o modo de designar as estratégias 

é extremamente aleatório. A designação pela qual optámos aqui é influenciada pelos 

objectivos particulares do estudo e pretende evidenciar as finalidades pedagógico

comunicativas essenciais da estratégia, de acordo com as orientações dos contratos de 

comunicação em aula de LE. A análise das ocorrências das estratégias em cada um dos 

domínios permite, nesta ordem de ideias, aceder às "zonas de liberdade" desses contratos 

ou à sua vivência subjectiva em cada um dos contextos, podendo nesta medida ser útil 

para retirar conclusões quantos às oportunidades de aprendizagem criadas nas aulas 

aquando das TA. 

Importa ainda referir que na delimitação, definição e exemplificação das categorias 

que seguem nos apoiámos, para além dos nossos próprios dados, em tipologias de 

estratégias e ainda em numerosos estudos de síntese ou empíricos que as procuram 

isolar na troca de adaptação, em meio social (endolingue, exolingue ou de aquisição da 

LM) ou em meio pedagógic<i3• 

23 Os principais estudos consultados foram os seguintes: 

334 

tipologias de estratégias: Bange (1992a); Bialystok (1990a); Casteleiro et aI (1988); Chamot (1987); Dromard 
(1990/1991); Faerch & Kasper (1980a, 1980b, 1983a, 1983b, 1983c); Frauenfelder & Porquier (1979); 
Knapp-Pothoff & Knapp (1982); Rubin (1987); Rubin & Wenden (1987); Stern (1984); O'Malley & 
Chamot (1990); Oxford (1990, 1993); Tarone (1980, 1981); ver resenha em Bialystok (1990a) e Chaudron 
(1988: 114 e seguintes); 

estratégias mobilizadas em situação social não-instrucional (LE em meio endolingue ou exolingue e LM): 
Apfelbaum (1991a, 1991b); Arditty (1987b); Authier-Revuz (1990); Bange (1991a); Casse & Deol (1987); 
Chabrol (1991); Colletta (1990); Dausendschõn-Gay (1988); Dausendschõn-Gay & Kraft (1989); De 
Gaulmyn (1987a, 1987b, 1987c, 1991a, 1991b); De Pietro (1990); Fregosi & Vasseur (1991); Giacomi & 
Hérédia (1986); Giacomi, Houdai'fa & Vion (1984); Gülich (1986a, 1986b, 1993); Gülich & Kotschi 
(1983); Hamers & Blanc (1989); Hérédia (1987); Hérédia-Deprez (1990); Jeanneret-Béguin (1991); Jeanneret 
(1992); Jisa (1991); Klein & Perdue (1986); Kraft & Dausendschõn-Gay (1993, 1994); Krãmer (1991); 
Long (1983b); Lüdi (1991); Mittner (1987); Mittner & Prodeau (1994); Noyau (1984); Noyau & Porquier 



2.3.2.1. Estratégias do aluno 

(I) Domínio da língua 

Do conceito à sua análise 

Nas estratégias do aprendente que se situam neste domínio distinguimos dois 

tipos fundamentais que traduzem respectivamente um grau mais ou menos elevado de 

aproveitamento das oportunidades de aprendizagem criadas pelas situações verbais 

(ver também Bange, 1992a; Noyau, 1984; Rubin, 1987): preferência pela realização dos 

objectivos de comunicação (mais activas); preferência pelo afastamento e pelo recuo 

perante aquilo que se passa na aula e em particular perante a .aprendizagem específica 

(mais passivas). 

• Estratégias fomentadoras da aprendizagem (activas) 

Trata-se de estratégias de afrontamento da dificuldade, com realização das 

finalidades de aprendizagem e de comunicação iniciais, para cuja realização o aluno 

recorre aos meios disponíveis no momento, sejam eles internos ao seu sistema verbal 

reduzido em LE ou provenientes de fontes alternativas de informação ou suporte, tais 

como outros códigos, materiais de referência diversos, ou os próprios colegas e 

professor24• 

Bastante frequentes em situação de aula e implicando atitudes positivas, tais 

como aceitação de tomada de riscos ou disponibilidade para mobilizar múltiplos meios 

úteis para a realização das actividades em LE, podem ser muito variadas. No quadro 

deste trabalho, recenseamos cinco classes fundamentais. 

(1984); Pica (1988, 1992); Py (1986,1990, 1993b); Py & Alber (1986); Rabain-Jamin & Sabeau-Jouannet 
(1991); Reich & Rost-Roth (1991); Scarcella & Higa (1981); Varonis & Gass (1985a, 1985b); Vasseur 
(1987a, 1987b, 1990a, 1990b, 1991, 1993, 1995); Veneziano (1987b); Viollet (1986); Vion (1986); Vion 
& Mittner (1986). Note-se, para de algum modo justificar a bibliografia extensa neste item, o que 
dissemos no início do capítulo sobre a aproximação possível entre a situacão exolingue e a 
pedagógica. . 

estratégias mobilizadas em meio pedagógico: Ançã (1992); Andersen (1991); Arditty (1987c); Baran & 
Van Houten (1988); Bartning (1991); Blondel & Causa (1995); Casteleiro et aI (1988); Chaudron 
(1982, 1985, 1986b, 1988); Cicurel (1985, 1992, 1994d, 1994e); Corder (1983); Coste (1984d); Dabene 
(1984); Dalgalian (1984); Ellis (1985); Gaies (1983); Grandcolas (1986); Hélas (1991); Mehan (1979); 
Mittner (1987); Naiman et aI (1978); Nonnon (1990, 1991, 1993); O'Malley (1987); O'Malley et aI 
(1985); O'Malley & Chamot (1990); Riley (1985a, 1985c, 1985d); Rubin (1975, 1987); Van Lier (1988); 
Vann & Abraham (1990); Vieira (1988, 1990, 1992a); Wong-Fillmore (1982). 

24 Este tipo de estratégias só parcialmente corresponde às estratégias de realização (achievement strategies) 
de Faerch & Kasper (1980a, 1980b, 1983a) ou de Riley (1985c), às de expansão das fontes (ressource expansion 
strategies) de Corder (1978, cito in Riley, 1985c), às de compensação de Ellis (1985) e Andersen (1991: 12) ou 
ainda às secundárias ou de urgência de Bange (1992a), já que a sua abrangência não é exclusivamente 
comunicativa. 
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Estratégias de afrontamento autónomo ou tutelado de projectos pedagógico

comunicativos próprios ou induzidos (ver exemplo 35). 

Exemplo 35: estratégias do aluno: afrontamento 

AlI 
437 P ( ... ) votre camarade ales cheveux tres longsl est-ce que François ales cheveux 

longs 
438 ALS non 
439 P nonl comment sont ses cheveux 
440 A peti ts <baixinho> 
(continua até 449P) 

AIO 
244 A storal venha aqui se faz favorl I viens ici 

Estratégias de busca de resolução colaborativa; são estratégias de natureza social e 

colaborativa25, já que o aluno tenta resolver um problema de produção, 

compreensão ou aprendizagem e construir o seu conhecimento com a ajuda 

dos parceiros, o professor ou os colegas, cuja actividade pedagógica procura 

regular em proveito próprio, acreditando na sua vontade de cooperaçãd6 

(ver exemplo 36). 

Exemplo 36: estratégias do aluno: busca de resolução colaborativa 

A3 
557 A 
558 P 
559 A 
560 P 
561 A 
562 P 
563 A 
564 P 

parcel quel I stora não sei dizer em francês 
si! je t'aidel je t'aidel parce que+ 
parce quel heure 
heure+ 
c' estl féminin 
c'est un mot+ fémininl tres bienl mascul singulier ou pluriel 
singulier 
tres bienl ( ... ) tres bienl 

Estratégias de hetero-regulação da comunicação e da intercompreensão; variante 

especializada das estratégias anteriores, são, como elas, estratégias sociais e 

colaborativas, com as quais o aluno pretende guiar os comportamentos 

interactivos do professor e dos colegas no sentido de os tornar mais adequados 

25 Ver conceito em Andersen (1991) e Riley (1985c); confrontar ainda com a noção de estratégias socio
afectivas em Chamot (1987), O'Malley (1987), O'Malley et aI (1985) ou Papen (1993). 

26 Outros autores apresentam esta estratégia colaborativa, tais como: Andersen (1991), Tarone (1980, 
appeal for assistance); Riley (1985c, request for assistance), ou Hérédia-Deprez (1990, demande d'aide). Riley 
(1985c) indica três modalidades de realização: apelos, pedido de assistência, confirmação. Andersen (1991) 
diz que é a estratégia mais frequente em situação escolar, porque mais económica e fácil. Lüdi (1991) fala 
numa construção conjunta do texto, exemplificando com o caso do léxico, e Kraft & Dausendschõn-Gay 
(1994), na mesma linha, sublinham a presença marcada da dimensão interactiva do controlo (ver ainda De 
Pietro, Matthey & Py, 1988; Vasseur, 1993, ou De Gaulmyn, 1987b, que falam em estratégias de regulação). 
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às suas competências de tratamento verbal, intervindo e participando na aula 

e monitor ando as acções de linguagem que nela ocorrem. Incidem na 

construção do sentido em e durante a comunicação (ver exemplo 37). 

Exemplo 37: estratégias do aluno: de hetero-regulação da comunicação e da 

intercompreensão 

A8 
005 P 

006 A 
<risos> 
007 P 

008 A 
009 P 

( ... ) je vais vous rendre vos dictéesl ahml ce n'est pas maIl mais iI y a encore des 
éleves qui ont fait beaucoup de fautesl ahml I iI Y a eu entrei les éleves qui ont 
fait moins de fautesl <olha para o caderno que tem na mão> iI y a eul I trois 
fautesl c'est le plus basl ceux qui ont fait moins de fautes ont eu trois fautesl et 
ceuxl ceux qui ont fait le plus de fautesl dixl onze fautesl à la maison vous 
corrigez les dictées et vous allez copier trois fois chaque mot que vous avez mal 
écritl d'accord 
pode falar Português I stora 

tu n'as pas compris? tu n'as pas compris? je vais vous rendre vos dictéesl j'ai 
corrigél vos fautesl et à la maison vous allez corriger les mots que vous avez mal 
écritsl vous allez copier trois foisl tu as compris? 
oui 
oui! 

Estratégias sociais; segundo os autores que as definem (Rubin, 1987; Stern, 

1984), ocorrem sempre que o aprendente se emancipa progressivamente da 

tutela do professor e procura estabelecer e fortificar contactos com os 

utilizadores da língua-alvo ou com aspectos da sua cultura, assim como 

quando voluntariamente provoca e se envolve em conversações exolingues; 

são raras no nosso corpus (ver exemplo 38). 

Exemplo 38: estratégias do aluno: sociais 

A6 
296 P 

297 A 
298 P 

oui! en françaisl en françaisl le souperl est un repasl que l'on prend apres le 
dinerl le souper est un repas facultatifl tu peux prendre le souper ou pasl 
normalement on prend le souperl on a le souperl lorsqu'on ne dort pas la nuitl 
lorsqu'on va à une fêtel lorsquel à Noel par exemplel nous avons un souper avec 
toute notre famillel vous avez compris 
o que é que se come no souper 
on verra ça apresl oui! on verral on verra ça apresl ahml d'accordl dans les 
prochains cours nous allons étudier I ce que nous allons manger au petit déjeuner I 
au déjeuner I au gouter I diner et souper I on verra çal on verra les aliments que 
l'on va mangerl d'accordl bonl I 

Estratégias afectivas; estas estratégias ajudam o aluno a gerir, por um lado, o 

inevitável choque intercultural que tem lugar aquando do confronto com um 

outro universo linguístico e, por outro, a situação de angústia e insegurança 

própria da comunicação numa língua não materna (ver Oxford, 1990; Rubin, 

1975, 1987; Stern, 1984). Relacionam-se com uma atitude positiva perante si 
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mesmo enquanto aprendente e perante a língua-alvo e são responsáveis pelos 

momentos de descontracção e de ludicidade na aula que envolvem o saber 

(ver exemplo 39). 

Exemplo 39: estratégias do aluno: afectivas 

A15 (situação de simulação da compra de uma blusa) 
096 A <a vendedora> oh/ ça vous va tres bien 
097 A <outro> tres mal 

A3 
246 N 
247 P 
<SI L> 

está calado <para um colega> 
( ... ) ahm/ Nuno/ on ne dit pas cala-te/ comment on dit en français 

comment on dit en français 
248 A tais-toi 
249 A <outro> bouche cousue 
( ... ) 
<risos> 

• Estratégias menos fomentadoras da aprendizagem (passivas) 

A mobilização destas estratégias, que de algum modo são também meios de 

resolver os problemas colocados na aprendizagem da LE mas por evitamento das 

dificuldades (d. Bange, 1992a: 60; Rubin, 1987; Vasseur, 1990b), é considerada por vários 

autores como não promotora da aprendizagem; note-se que dificultam comportamentos 

colaborativos do professor, por lhe subtraírem sinais retroactivos e dados verbais 

orientadores da sua intervenção pedagógica. 
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Podemos distinguir três tipos, seguidamente indicados. 

Estratégias de evitamento (exemplo 40) 

Exemplo 40: estratégias do aluno: evitamento 

AlO 
244 A 
245 P 
246 A 
247 P 

stora/ venha aqui se faz favor / / viens ici 
<IND; continua a corrigir particularmente os trabalhos> allez/ attention 
<INT> stora/ pode vir aqui 
<continua> quel est le verbe 

Estratégias de abandono (exemplo 41): 

Exemplo 41: estratégias do aluno: abandono 

A3 
232 P 
233 A 
234 P 
235 PE 
236 P 

( ... ) pourquoi est-ce que j' ai écrit ici quel/ / <aponta no Q quel> q 11 ~ 11 pourquoi 
porque <SIL> 
parce que 
féminin 
parce que/ féminin/ 



Do conceito à sua análise 

Estratégias de reduçã(P: formal, quando o aluno comunica com um sistema 

reduzido para evitar problemas, ladeando saberes inseguros ou de dífícil 

acesso, porque pouco automatizados ou hipotéticos, e substituindo-os por 

outros mais seguros ou mais fáceis; funciona[28, sempre que reduz os seus 

objectivos comunicativos (ver exemplo 42). 

Exemplo 42: estratégias do aluno: redução 

AIS (simulação de uma transacção numa boutique de moda) 
085 P ( ... ) 
<a A "cliente" tenta desapertar os botões da outra blusa> 

qu'est-ce qu'elle fait/ narrateur/ tu peux commenter qu'est-ce qu'elles font hum 
088 E oui 
089 P tu commentes/ ahm/ ce qu'elles font 
090 E Madame Marie met la blouse 
091 P Madame Marie meH 
092 E la blouse 
093 P la blouse/ de quelle couleur / / elle essaie une blouse de quelle couleur 
094 ALS blanche 
095 P blanche oui! une blouse blanche/ / 
<a A "cliente" continua a vestir a blusa> 

ahm/ la vendeuse/ <chamando a A "vendedora" a participar> Madame la 

096 A 
( ... ) 
103 A 
104 P 

vendeuse/ / tu peux essayer / tu peux aider la la cliente 
<a vendedora> oh/ ça vous va tres bien <para a cliente> 

<a vendedora> voilà votre blouse/ merci <sorri à cliente> 
tres bien/ c'est tres bien/ / 

A tabela 5 organiza os múltiplos recursos estratégicos utilizados pelos aprendentes 

em cada uma das classes referidas, assim como alguns dos seus procedimentos dialógicos. 

TABELA 5 

Catálogo das estratégias do aluno: domínio da língua 

(I) ESTRATÉGIAS FOMENTADORAS DA APRENDIZAGEM 

Estratégias de afrontamento 

• manipulação do sistema individual da IL 

.. selecção (escolha de conhecimentos pouco seguros para os confirmar; aceitação de conhecimentos 
inseguros, com tomada de risco; localização; procura de palavras ou expressões, ... ) 

.. substituição de conhecimentos pouco seguros ou insuficientes (paráfrases; descrições; frases pré
fabricadas; reformulações; comparações; metáforas; sinónimos; hiperónimos; palavras cognatas; 
palavras/expressões com contiguidade semântica; menção; definições; aproximações; metonímias; 
demonstrações; circumlocuções; exemplificação; recodificação, ... ) 

27 Ver exemplos desta estratégia em Riley (1985c) e Reich & Rost-Roth (1991). Corder (1983) refere-se 
a seu propósito a "message adjustment strategies". Note-se, com Faerch & Kasper (1980b) ou Riley (1985c), 
que estas estratégias são de difícil identificação, por não deixarem marcas textuais. 

28 A distinção entre redução formal e funcional é de Faerch & Kasper (1980b; 1983d). 
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auto-reguiaçao lreaunaancla; ooraôes; pausas, prencnlaas ou nao; repeliçoes; auto-retorna; tentativas; 
risos; suspiros; gestos vários; unidades fáticas para ganhar tempo; auto-reformulação; auto-reparação, 
00 o) 

simplificação 

uso de urna linguagem aproximada, eventualmente inventada (redução; sobregeneralização; 
transferência; estrangeirização, invenção de palavras e de sons) 

uso de rotinas verbais 

alargamento (generalização; generalização abusiva; criação de palavras/expressões novas a partir 
do conhecimento em LE; neologismos; reestruturação; estrangeirização); 

• monitoração linguística ou estratégias de controlQ29 

.. 

.. 

.. 

atenção selectiva e dirigida 

identificação de erros 

auto e hetero-reparação 

reestruturação 
.. comentários metadiscursivos e outras actividades metalinguísticas ou metacomunicativas 

• manipulação de competências (cognitivas, metacomunicativasl de tratamento da Leo 
.. 

.. 

estratégias cognitivas de inferêncialindução(derivação; generalização; suposição ou adivinhamento 
de hipóteses explícitas sobre aspectos particulares e da língua, do seu uso e da comunicação) 

estratégias cognitivas de raciocínio dedutivo (recurso a regras gerais e a conhecimentos anteriores, 
de forma a encontrar urna organização acessível para os dados emergentes e compatível com 
organizações anteriores; incluem-se: analogia; análise; síntese; transformação; busca de excepções) 

recurso a metalinguagens 

estruturação/reorganização dos saberes (criação de associações mentais; representações semânticas 
e fónicas da língua; mnemónicas; palavras-chave; criação de princípios organizadores; 
reagrupamento/classificação; tomada de notas; realização de resumos e esquemas; memorização ou 
armazenamento da LE numa óptica organizadora) 

• recurso a códigos para-verbais e não-verbais (onomatopeias; ruídos; interjeições; acentuações; olhar; 
gestos; mímica; código escrito; demonstrações não-verbais; esquemas; desenhos, 000) 

• recurso a outros códigos verbais (recurso à LM integrada - criação de palavras, estrangeirização, 
transferências, tradução literal, empréstimos; ou não integrada - alternância códica; recurso a outras LE -
tranferência, alternância códica, tradução) 

recurso a meios auxiliares e a fontes (manuais; gramáticas; caderno diário; prontuários, 000) 

• prática formal e funcional (repetição; ímitação; memorização; experimentação; treino; transformação; 
aplicação de regras; atenção às formas) 

Estratégias de busca de resolução colaborativa (apoio no professor/nos colegas) 

• verificação (de compreensão; de hipóteses e de regras, com base no sistema da IL, nas competências em 
LM ou noutros sistemas verbais, em conhecimentos de metalinguagem, em processos de inferência indutiva 
ou dedutiva, 000) 

• exposição (de dúvidas, ode problemas, de incompreensão, de ignorância) 

29 Trata-se de estratégias com as quais os alunos observam a linguagem, na sua forma e na sua 
comunicação, e, a partir dessa atenção, constituem o problema a resolver e intentam ultrapassá-lo, detectando 
zonas de dificuldade e erros (cfo conceito de monitor de Krashen)o 

30 Estas estratégias pressupõem uma concepção da língua como objecto de conhecimento teórico e de 
apropriação cognitiva, bem como uma real capacidade de intervenção na apreensão desse mesmo objectoo 
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Do conceito à sua análise 

• peOIOo oe assIstência/aJuda na realIzaçao de um projecto verbal ou de uma tarera~peOIOo oe palavras 
de que não dispõe; de completamento de frases inacabadas; de resolução de problemas vários) 

• pedido de avaliação/validação (de palavras; de frases produzidas; de desempenhos; de sentidos induzidos) 

• 
• 
• 
• 

pedido de reparação/ correcção 

pedido de explicação/clarificação (de vocabulário; de regras várias) 

interpelação metalinguística 

ratificação da ajuda 

, 

• 
• 

reformulação/ modificação (como reacção a um sinal desfavorável do professor) 

solicitações várias 

• (re)estruturação na sequência do feedback obtido pelo professor 

Estratégias de assistência a colegas 

(cf. idênticas estratégias do professor na Tabela 8) 

Estratégias de hetero-regulação da comunicação e da intercompreensão 

• hetero-regulação (do débito; da intensidade; da forma; do sentido) 

solicitações várias (para repetir; parafrasear; precisar; confirmar; exemplificar; clarificar; explicar; definir; 
traduzir) 

• perguntas e outros procedimentos para garantir a intercompreensão(perguntas reguladoras de controle 
metacomunicacional) 

• comentários metadiscursivos 

• sinais reguladores da intercompreensão, ou retroacções, verbais ou não-verbais (sinal de incompreensão; 
repetição da frase com indicação de incompreensão) 

• confirmação da própria compreensão 

• apelo de regulador 

• pedido de tempo 

• atenção selectiva e dirigida 

• identificação de erros 

• auto e hetero-reparação 

Estratégias sociais 

• identificação/análise (de pensamentos; sentimentos; factos culturais; modos de agir, ... próprios ao povo 
estrangeiro) 

• esforço de compreensão/aceitação do outro 

• curiosidade/atracção pelos fenómenos interculturais 

• empenho no contacto intercultural em LE fora da escola 

Estratégias afectivas 

• jogo e outras actividades lúdicas com a LE 

• discussões (de experiências de aprendizagem e de contacto com aLE) 

• auto-encorajamento 

• relaxamento em situações de contacto com a LE 
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(11) I!STRATÉGIAS MENOS FOMENTADORAS DA APRENDIZAGEM 

Estratégias de evitamento 

• evitamento da comunicação em LE e de formas de contacto intercultural 

• evitamento do tópico 

Estratégias de abandono 

Estratégias de redução 

• formal (descrições; frases pré-fabricadas; reformulações; comparações; metáforas; sinonímia; palavras 
cognatas; palavras e expressões semanticamente próximas; definições; paráfrases; aproximações; 
metonímia; demonstração; circumlocução; exemplificação; recurso a códigos não-verbais) 

• funcional (redução de temas; de finalidades; de actividades relacionais; da iniciativa; da variedade de 
actos de fala; da modalidade; da duração) 

(II) Domínio das actividades pedagógico-comunicativas 

Incluímos neste domínio três classes de estratégias, actualizadas por meio de 

diferentes procedimentos, conforme se verifica na tabela 6. 
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Estratégias de regulação da comunicação pedagógica, quando o aprendente interfere . 

no modo como a comunicação e a palavra se organizam socialmente durante 

a aula (ver exemplo 43). 

Exemplo 43: estratégias do aluno: regulação da comunicação 

B6 
135 A stora/ posso ir tentar? 

Estratégias de organização do trabalho pedagógico, sempre que se implica nas 

tarefas verbais, envolvendo-se na especificação de algumas das suas condições 

materiais (ver exemplo 44). 

Exemplo 44: estratégias do aluno: organização do trabalho 

A3 
204 N 
205 P 

( ... ) temos que dizer o mês 
oui/ bien sur 

Estratégias afectivas, relacionadas com a expressão de uma vivência própria do 

processo pedagógico (ver exemplo 45). 



Do conceito à sua análise 

Exemplo 45: estratégias do aluno: afectivas 

A2 
je vais vous distribuer I un autre exercice 
oh stora 

399 P 
400 ALS 
401 P ohl paresseuxl attentionl vous aIlez poser des questions sur ces réponsesl I 

<aponta para o Q> maintenant je vais vous donner 
ohl não 402 ALS 

403 P aIlezl je vais vous donner ici/ une feuillel avec des exercicesl <INO> poser des 
questions en utilisant quell et vous allez donner I lal réponse 

404 A 
405 P 

a gente não sabe issol stora 
ouil 

TABELA 6 

Catálogo das estratégias do aluno: domínio das actividades pedagógico

comunicativas 

Estratégias de regulação da comunicação pedagógica 

• regulação da distribuição da palavra e das tarefas 

• regulação das modalidades de organização da comunicação 

Estratégias de organização do trabalho pedagógico 

• confirmação de formatos (clarificação/verificação de diferentes componentes das actividades pedagógicas 
- conteúdos, objectivos, tarefas, materiais, processos, avaliação, tempo, espaço; precisão das instruções e 
das metalinguagens pedagógicas utilizadas) 

• proposta de novos formatos (sugestão de novas actividades; propostas de alteração de certos componentes 
da actividade; regulação dos materiais pedagógicos - manual, fichas informativas, gramáticas, dicionários) 

Estratégias afectivas 

• positivas 

• negativas 

(III) Domínio dos processos de ensino/aprendizagem 

Este tipo de estratégias tem sido ultimamente bastante investigado por autores 

que se colocam numa perspectiva de desenvolvimento da competência de aprendizagem 

do aluno, sugerindo o treino sistemático de estratégias metacognitivas e metapedagógicas 

como um meio útil de dotar o aluno de instrumentos alargados de aprendizagem de 

uma nova língua (d. Dromard, 1990/1991; O'Malley, 1987; O'Malley et aI, 1985; O' 

Malley & Chamot, 1990; Rubin, 1987: 25; Stern, 1984; Victori & Lockart, 1995; Vieira & 

Moreira, 1993; Wenden, 1987a, 1987b, 1988; Wenden & Rubin, 1987; White, 1995). 
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Podemos identificar cinco classes distintas: 

- Estratégias de organização/planificação, relacionadas com a identificação, 

consciencialização, previsão, selecção, escolha e organização das condições 

necessárias às tarefas de aprendizagem; por meio destas estratégias, o sujeito 

selecciona objectivos e sub-objectivos de aprendizagem, avaliando as suas 

necessidades específicas, e escalona-os no tempo, identificando etapas e 

constituindo activamente uma série de condições e meios necessários para as 

ultrapassar; esta estratégia implica a capacidade de dirigir a atenção para 

certos objectos e tarefas específicas e, por conseguinte, de fazer escolhas e de 

estabelecer prioridades, sem esquecer um processo pedagógico em curso ao 

qual o aluno procura corresponder da melhor forma; beneficia neste sentido 

de um bom conhecimento seja de si mesmo enquanto aprendente seja de 

estratégias de aprendizagem da língua na sua relação com tarefas verbais 

precisas (ver exemplo 46). 

Exemplo 46: estratégias do aluno: planificação dos processos 

AIS 
<a P está no Q a ( ... ) escrever o sumário, e os ALS reagem à inclusão de nova matéria antes do 

012 A 
013 P 
014 A 
015 A 
016 P 
017 ALS 

próximo teste> 
vamos dar matéria? 
oui oui c'est simple/ c'est tres simple 
claro <IND> 
(não fizemos) revisões 
attend/ on verra 
uff 

- Estratégias de monitoração e controlo processual, implicando uma contínua atenção 

ao trabalho, fazem alusão à verificação em tempo real da adequação das 

estratégias utilizadas e ainda das capacidades e competências disponíveis 

para lidar com as tarefas (ver exemplo 47). 

Exemplo 47: estratégias do aluno: regulação/monitoração dos processos 

A2 
403P 

404 A 
405 P 

allez/ je vais vous donner ici/ une feuille/ avec des exercices/ <IND> poser des 
questions en utilisant quel/ et vous allez donner / la/ réponse 
a gente não sabe isso/ stora 
oui! 

- Prática de estratégias, implicando quer um conhecimento de si mesmo enquanto 

aprendente, quer de estratégias de aprendizagem da LE nas suas relações 

com tarefas verbais, quer ainda do processo pedagógico-didáctico em curso e 

da natureza do saber que envolve. 



Do conceito à sua análise 

- Estratégias de avaliação, dos desempenhos, da progressão e dos percursos 

seguidos, reorientando as aprendizagens em função dos resultados obtidos; 

pressupõem uma capacidade de distanciamento perante um processo em curso 

e de reorganização de alguns dos seus constituintes (ver exemplo 48). 

Exemplo 48: estratégias do aluno: avaliação dos processos 

D13 
266 A 
(o o o) 
268 A 

a escrita é a forma mais difícil 

não é stora/ escrever é mais difícil 

Estratégias de controlo afectivo, relacionadas com a gestão positiva de estados 

psicológicos e afectivos provocados pelo processo de aprendizagem de uma 

LE (Dromard, 1990/1991; Papen, 1993) (ver exemplo 49, sobretudo 210N). 

Exemplo 49: estratégias do aluno: controlo afectivo dos processos 

A3 
199 P 
<SIL> 

Nuno/ (000) tu es né quand/ quelle est la date de ton anni/ ahm/ de ta naissance 

200 N 
201 P 
<risos> 
202 N 
203 P 
204 N 
205 P 
206 N 
207 P 
208 N 
209 P 
210 N 
<risos> 

quelle est ta date d'anniversaire 
(dia um) 
en français/ en français/ allez 

un <SIL> 
premier+ donc uni premier 
premier / ahm/ temos que dizer o mês 
oui/ bien sur 
ahm/ premier [pr -] ahm/ de 
<INT> de non/ tu ne mets pas dei enleve de 
ahm/ juillet [- t] 
juillet/ premier juillet/ mil+ 
mil "nove" (LM) cents/ ahm/ (espere aí um bocadinho) <rindo-se> 

211 P oui! j'attends/ j'attends/ 
(continua até 215P) 
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TABELA 7 

Catálogo das estratégias do aluno: domínio dos processos 

Estratégias de organização/planificação 

• identificação, consciencialização, previsão, selecção, escolha e organização das 
condições necessárias às tarefas de aprendizagem (métodos de trabalho; estratégias; finalidades e 

objectivos; conteúdos; meios; materiais) 

tomada de consciência de condições favorecedoras da aprendizagem 

• hierarquização de prioridades quanto às tarefas de aprendizagem e quanto aos saberes específicos 

• diagnóstico, antecipação e prevenção de problemas 

• criação de oportunidades de prática em LE 

• identificação de sequências de aprendizagem 

Estratégias de monitoração e controlo processual 

• 

• 
• 

• 

controlo do modo como aprende (atenção a preferências; necessidades; objectivos; meios; estilos de 
aprendizagem, ... ) 
controlo dos saberes disponíveis 

controlo do desempenho em actividades didácticas específicas (explicitação de estratégias de 
aprendizagem) 

atenção dirigida aos processos 

identificação e interpretação de problemas de comunicação e de aprendizagem 

• inventariação de meios diversificados e adequados de resolução dos problemas 

• tomada de decisões na sequência da observação de desempenhos e da identificação de zonas de 
resistência 

• controlo dos processos didácticos (actividades; comunicação; objectvos; conteúdos; materiais, ... ) 

• identificação e interpretação de atitudes próprias relativas à aprendizagem da LE e à situação em que 
ela ocorre 

Prática de estratégias 

• resolução de problemas segundo meios variados 

Estratégias de avaliação 

auto-avaliação 

consolidação ou auto-reforço (de métodos de trabalho; de objectivos; de conteúdos; de meios/ 
materiais) 

* alteração (de métoçios de trabalho; de objectivos; de conteúdos; de meios/materiais) 

• hetero-avaliação (dos colegas; do professor) 

dos processos didácticos 

Estratégias de controlo afectivo 

• identificação e consciencialização de atitudes (relativamente a si próprio; à aprendizagem; ao contexto 
pedagógico; ao contexto social de uso da LE) 

• consciencialização, análise e criação de oportunidades e de condições positivas de contacto com a LE 

conhecer e dar-se meios de relaxação e de tranquilidade (riso; contacto lúdico com aLE) 

• utilização de técnicas de controlo das atitudes face à aprendizagem (jornal de aprendizagem; discussão 
e partilha de experiências, ... ) 



Do conceito à sua análise 

2.3.2.2. Estratégias do professor 

(I) Domínio da língua 

Neste domínio estão presentes classes de estratégias do mesmo tipo das que 

observámos para o aluno, cada uma delas aglomerando várias outras que se explicitam 

na tabela 8. 

Estratégias de indução e tutela da aCtividade (cognitivo-verbal) do aprendente; 

relacionadas com o esforço constante do professor para assegurar e manter a 

participação e o envolvimento do aprendente nas tarefas, provocando as suas 

produções verbais e tutelando-as em diálogos cooperativos, estas frequentes 

estratégias de gestão colaborativa aparecem descritas em numerosos estudos, 

tendo levado Cicurel (1994e) a falar na existência de esquemas facilitadores da 

expressão do aluno, da responsabilidade do professor (Bouchard, 1986; Cicurel, 

1992, 1994e; Gülich, 1986a; Hérédia-Deprez, 1990; Kraft & Dausendschõn

Gay, 1993; Matthey, 1990; Nonnon, 1991; Noyau, 1984; Py, 1995; Vasseur, 

1990b, 1993)31 (ver exemplo 50). 

Exemplo 50: estratégias do professor: indução e tutela da actividade do 

aprendente 

A15 
578 A 
579 P 
580 A 
581 P 
582 A 
583 P 
584 A 
585 P 
586 A 
587 ALS 
588 A 
589 A 
590 A 
591 A 
592 A 
593 P 
594 A 
<risos> 
595 ALS 
596 P 

<lNT> storal stora 
oui 
quando começa por uma vogal nós 
<INT> commentl I je ne comprends pasl tu parles en français 
<outro> comment que <hesita> 
quand 
quand <IND> commence 
quand le mot commence 
quand le mot commencel ahml pari ahm 
voyelle 
voyelle 
<INT> vogal mas a palavra 
voyelle 
<INT> mas a palavra é plural 
oui 
voyelle+ 
voyelle mas a palavra é él no plural 

<IND>s 
non non nonl au pluriel nonl nous avons un seul démonstratif 

31 Estas estratégias podem facilmente ser relacionadas com aquelas que caracterizam o comportamento 
de tutela do locutor mais competente em situação desigual, tal como ele tem vindo a ser descrito na 
sequência dos trabalhos de Bruner (ver capítulo 3). Para uma diferenciação de diferentes estilos de tutela, 
ver Mittner & Prodeau (1994). De Gaulmyn (1987b) refere as diferentes funções que podem ter estas 
estratégias de encorajamento da palavra. 
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Estratégias de facilitação da intercompreensãcf2
; muito variadas e frequentes, estas 

estratégias podem apoiar-se num trabalho sobre diferentes sistemas semióticos 

e terem ou não uma realização colaborativa; frequentemente partem da 

antecipação e prevenção de dificuldades (d. noção de "condutas preventivas" 

em Hérédia-Deprez, 1990, e o estudo feito por Araújo e Sá, 1993) (ver exemplo 

51). 

Exemplo 51: estratégias do professor: facilitação da intercompreensão 

AI 
692 P bon/ on peut prendre notre feuille/ avec le son [0]/ et nous aIlons voir maintenant/ 

la/ le dernier exercice/ ahm/ vous avez ici un petit texte/ je vais le lire/ ce petit 
texte c'est une chanson/ vous savez ce que c'est une chanson 

693 ALS 
694 ALS 
695 P 

<risos> 

696 ALS 
697 P 
698 ALS 
699 ALS 

oui 
canção 
oui/ c'est une chanson/ cette chanson/ on peut Ia chanter à un bébé pour qu'iI 
s'endorme/ <faz o gesto de dormir> pour qu'iI fasse dodo/ <repete o gesto> 

d'accord/ donc/ c'est une chanson qu'on peut chanter à un petit frere ou à une 
petite soeur pour qu'il s'endorme/ ii fasse dodo/ <repete o gesto> d'accord 
oui 
vous avez compris dodo 
oui 
dormir 

Estratégias de assistência solicitada; trata-se de estratégias que visam reparar 

problemas no domínio da língua identificados explicitamente pelo aprendente, 

que busca o apoio do professor para os resolver; as estratégias anteriores 

podem ser usadas neste quadro (ver exemplo 52). 

Exemplo 52: estratégias do professor: assistência solicitada 

A7 
093 A 
094 A 
095 P 

( ... ) 
096 A 
097 P 

o que é huile 
é óleo 
huile c'est normalement/ un condiment/ c'est ce qu'on utilise/ pour/ pour faire 
des sauces/ pour mettre sur les pommes de terre parfois/ ahm/ pour faire des 
fritures/ vous utilisez de l'huile 

(então não é um líquido?) 
ahm/ oui/ ici de l'huile c'est un liquideI d'accord/ mais ce n'est pas une boisson/ 
l'huile c'est un condiment qu'on utilise pour/ ahm/ comme sauce/ pour mettre 
sur les pommes de terre/ ou pour faire des fritures/ d'accord/ 

32 Estas estratégias, que Nonnon (1991) considera como das mais típicas da conduta de tutela, aparecem 
comummente referidas como de ajuda à compreensão (Apfelbaum, 1991b; Dausendschõn-Gay & Kraft, 1990; 
Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Noyau, 1984; Py, 1989). O seu estudo esteve na base do colóquio que deu 
origem à obra editada por Noyau & Porquier (1984). 
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Estratégias de redução, formal ou funcional (ver exemplo 53) 

Exemplo 53: estratégias do professor: redução 

A7 
474 P 
475 A 
476 P 

oui! on peut ajouter I sur le transparentl iI est élégant ( ... ) 
6 stora pode ser magro e não ser elegante 
oui! nonl nonl une personne est maigrel elle est assez élégantel 

Estratégias de evitamento (ver exemplo 54) 

Exemplo 54: estratégias do professor: evitamento 

A6 
296 P 

297 A 
298 P 

oui! en françaisl en françaisl le souperl est un repasl que l'on prend apres le 
dinerl le souper est un repas facultatifl tu peux prendre le souper ou pasl 
normalement on prend le souperl on ale souperl lorsqu'on ne dort pas la nuitl 
lorsqu'on va à une fêtel lorsquel à Noel par exemplel nous avons un souper avec 
toute notre famillel vous avez compris 
o que é que se come no souper 
on verra ça apresl ouil on verral on verra ça apresl ahml d'accordl dans les 
prochains cours nous allons étudier I ce que nous allons manger au petit déjeuner I 
au déjeunerl au gouterl diner et souperl on verra çal on verra les aliments que 
l'on va mangerl d'accordl bonl I 

Estratégias de abandono (ver exemplo 55, particularmente 595 P) 

Exemplo 55: estratégias do professor: abandono 

A1 
583 P 

584 A 
585 P 
586 A 
587 P 
588 A 
( ... ) 
591 P 
592 A 
593 P 
594 A 
595 P 

596 A 
597 P 
598 ALS 
599 P 

( ... ) bonl ahml vous avez ici qu'est-ce que c'estl essayez de compléter avec les 
mots que vous avez sur cette feuillel les mots de l'exercice deuxl I ahml regardez 
le premier motl Francel qu'est-ce que c'est 
drapeau 
ahml nonl tu n'as pas un drapeau ici 
c'est une ville 
c'estune+ 
ville 

regardez les mots que vous avez dans l'exercice deuxl essayez 
<IND> 
comment 
pays de l'Europe 
c'est un pays de l'Europel oui! maisl est-ce que pays de l'Europe c'est écrit sur 
ton exercice deuxl nonl je vais vous aider I celui-ci est un peu difficilel Francel 
c'est un paysl oui! ahml c'est un+ motl icil Francel c'est un motl doncl dans 
votre fichei avec le son [0]1 vous avez ici le motl mot palavra I d'accordl c'est+ 
c'est un+ 
mot 
c'est un+ 
mot 
c'est un motl un motl <escreve (Q: un mot» 

Estratégias sacio-afectivas, pelas quais o professor procura regular num sentido 

positivo a relação do aluno com a língua e lhe proporciona experiências de 

sucesso, manifestando consciência dos problemas e das dificuldades que a 

nova aprendizagem pode colocar, assim como da necessidade de os superar 
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em situação social para que o processo de aproximação do aprendente com 

um novo instrumento de comunicação se desbloqueie; neste quadro, aceita a 

instabilidade de saberes e encoraja e elogia qualquer movimento de 

aproximação com a língua, independentemente da correcção do seu produto 

(ver exemplo 56). 

Exemplo 56: estratégias do professor: socio-afectivas 

A9 
207 AN 
208 P 
209 AN 

parce que/ahm/ não sei dizer em francês 
dis-moi/ je t'aide/ vas-y/ parce que+ ahm/ je n'ai pas indiqué le temps 
oui 

TABELA 8 

Catálogo das estratégias do Professor: domínio da língua 

Estratégias de indução e tutela da actividade (cognitivo-verbal) do aprendente 

• provocação da produção do aprendente (ordens; injunções várias; encorajamentos; questões; eliciações; 
encenação do discurso para obter reformulação do que já foi dito; encenação e repetição da palavra do 
aluno) 

• assistência à actividade verbal do aprendente (sugerir, fornecer - palavras, frases, informações; incitar; 
completar; reparar; extender; explicar; expandir; apreciar; encorajar; comentar; analisar; pedir avaliação/ 
reparação a outros alunos; apoiar a busca das formas; traduzir em LE os enunciados dos alunos; usar 
uma linguagem expressivo-afectiva) 

• facilitação da expressão-formulação/ da tarefa verbal (iniciação das questões; simplificação das formas 
de eliciação - questões fechadas ou de escolha; fornecimento de modelos de resposta e de outros meios 
necessários para a estruturação do texto do aprendente; actos de solicitação com carácter preditivo; 
iniciação dos tópicos; reformulação do enunciado do aprendente; simplificação verbal e interaccional; 
exploração referencial da situação de comunicação; indicações metalinguísticas para orientar a produção; 
recurso ao pré-constituído; auto-responsabilização pelos elementos da tarefa mais complexos; escuta 
atenta, pontuada por sinais de concordância; putsch enunciativo; completamento de enunciados 
incompletos; informação planificada; exposição ordenada; desenvolvimento textual organizado; 
narratização da informação) 

• retroacção e avaliação (apreciação; reforço; crítica; aprovação; redistribuição da palavra; encorajamento; 
reparação e correcção; reformulação; avaliação ou comentário metadiscursivo; legitimação e retoma da 
palavra do aprendente) 

• promoção da circulação do saber (entre os aprendentes; entre os aprendentes e os materiais disponíveis/ 
fontes de referência; interdisciplinar; entre línguas) . 

• provocação/assistência da actividade cognitiva e metacomunicativa do aprendente (levantamento de 
problemas; estimulação.fntelectual; tutela da construção do conhecimento; estimulação do seu alargamento; 
proposta de tarefas com uma orientação racional intelectual; interrogação quanto a saberes) 

Estratégias de facilitação da intercompreensão 

• trabalho sobre a LE (auto-regulação; auto-reparação; auto e hetero-reformulação; re-estruturação; paráfrase; 
emissão de reguladores; redundância; comentários metadiscursivos; chamada de atenção para certos 
elementos; referência à situação e apoio no contexto; exibição das normas de interpretação; análise; 
explicação; retoma; repetições; substituições; definição; denominação; exemplificação; pausas; redução 
do débito; acentuação; simplificação; sinonímia; recurso ao pré-construído; recurso a conhecimentos 
anteriores; alterações para-verbais - ritmo, entoação, intensidade, ... ; pausas preenchidas; bifocalização; 
produção de elementos não-gramaticais; sobrevalorização da gramaticalidade; hipercorrecção; redução 
formal ou funcional; abandono da intenção comunicativa; instruções para a compreensão; topicalização; 
linearização semântica; focalização; transcodificação; sumarização; recapitulação; síntese; menção; 
evitamento; encenação; decomposição ou pontuação; elementos de ordem mimo-fónica; exibição do formato 
comunicativo-pedagógico e da planificação do evento; desenvolvimento organizado do discurso) 



Do conceito à sua análise 

• trabalho (colaborativo) sobre o discurso (confirmação de compreensão, com possível antecipação e 
prevenção de rupturas; bifocalização; pedidos de clarificação; fornecimento de modelos de resposta; 
exibição do formato comunicativo; utilização de indicadores contextuais; pontuação; perguntas reguladoras 
de controle metacomunicacional; explicação; eliciação de dados suplementares; hetero-retoma; construção 
do saber em colaboração) 

• prevenção da ruptura (pedidos directos/indirectos de repetição, de refomulação ou de esclarecimento; 
questões preventivas; questões fechadas; articulação exagerada; simplificação; hipergramaticalidade; 
redundância - repetições, paráfrases; recurso ao pré-construído) 

• trabalho sobre a metalinguagem (simplificação do discurso metalínguístico, com adopção de uma 
linguagem para-gramatical, por vezes inventada) 

• manipulação dos vários sistemas semióticos em presença (LM; outras LE partilhadas; códigos para
verbais e não-verbais) 

• recurso à escrita 

• controlo metacomunicativo (atrair e exibir atenção; confirmar a compreensão; sumariar; reformular; 
comentar; corrigir; especificar o tópico; exibir o formato comunicativo) 

• eliciação de dados suplementares 

• trabalho sobre competências várias do aluno 

• apoio no contexto 

Estratégias de assistência solicitada 

• trabalho sobre/na LE (definição; enumeração; sinonímia; evocação; informação, ... ) 

• trabalho sobre/em metalinguagens 

• manipulação de sistemas semióticos 

• recurso à escrita e outras formas de fixação (esquemas, desenhos, quadros, ... ) 

• trabalho colaborativo sobre o discurso 

• recurso ao contexto 

• controlo metacomunicativo regulador 

• eliciação de dados suplementares 

• trabalho sobre/incitação de competências do aluno 

• incitação/apoio da produção do aprendente 

• informação/confirmação/infirmação de dados e de hipóteses do aluno 

• enriquecimento e alargamento 

• recurso à LM 

• evocação de conteúdos/actividades anteriores 

• concepção de novas actividades 

• apoio noutras formas de autoridade (manuais; gramáticas; dicionários, outras fontes) 

Estratégias de redução 

• formal 

• funcional 

Estratégias de evitamento (do tópico; da tarefa; do implícito; do duplo sentido; da certas estruturas 
frásicas; de lexemas, ... ) 

Estratégias de abandono 

Estratégias socio-afectivas (encorajamento; elogio; valorização da actividade do aprendente; aceitação da 
dificuldade; atitudes e comportamentos colaborativos vários) 
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(II) Domínio das actividades pedagógico-comunicativas 

Seguidamente exemplificam-se as três classes de estratégias que, como para o 

aluno, identificámos relativamente a este domínio no comportamento adaptativo do 

docente. A tabela 9 inventaria as possibilidades estratégicas de cada uma delas. 
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Estratégias de regulação da comunicação pedagógica (ver exemplo 57) 

Exemplo 57: estratégias do professor: regulação da comunicação 

A4 
331 P en hiver / tres bien/ est-ce qu'il y a de la neige ici au Portugal 
332 A non 
333 A non 
334 ALS oui! oui 
335 A até na Costa Nova nevou <gritando, com o dedo no ar> 
336 P enleve le doigt/ enleve le doigt/ 
<risos; o A obedece> 

337 A 
338 P 
339 A 
340 A 
341 A 
342 ALS 
343P 
344 A 
345 A 
346 P 

ou est-ce que 
<INT> na Serra da Estrela 
tres bien/ Serra da Estrela 
<o mesmo de 335> e na Costa Nova também nevou stora/ na Costa Nova 
também no <IND> 
também aqui 
<lND; falam todos entusiasticamente ao mesmo tempo> 
attention/ chiu/ silence 
no <IND> é que não nevou 
estávamos lá no Rossio 
chiu/ Serra da Estrela/ silence/ 

Estratégias de organização do trabalho pedagógico (ver exemplo 58) 

Exemplo 58: estratégias do professor: organização do trabalho 

A4 
629 P le prochain cours/ pendant le prochain cours/ je vous distribuerai un texte à 

trous/ qu'est-ce que c'est un texte à trous/ vous avez vu dans le sommaire un 
texte à trous/ un texte ou il y a des espaces en blanc/ on écoutera à nouveau la 
cassette/ et/ avec le crayon de papier vous allez essayer de compléter/ donc/ ce 
qu'il manque dans ce texte/ on fera ça le prochain cours d'accord/ à la maison/ le 
devoir/ vous l'avez déjà/ et vous allez étudier le vocabulaire/ concemant le temps 
et/ les saisons/ les saisons de l'année/ d'accord 

Estratégias afectivas: ocorrem nas ocasiões em que comenta ou exprime atitudes 

relativas ao acto pedagógico e seus agentes (ver exemplo 59). 

Exemplo 59: estratégias do professor - afectivas 

D18 
100PE 
101 P 
( ... ) 
127 P ( ... ) 

<fica um longo momento a olhar para o Q> não sei stora 
não sabes? sabes/olha para a de cima que é a mesma coisa/ ( ... ) 

<PE escreve (Q: est baignons); risos> 
6 Pedro/ tu/ estás 



128 A 
129 P 
130 PE 
131 P 
( ... ) 
136 P 

<INT> parvo? 
tu estás/ estás nervoso? queres-te sentar? 
quero stora 
pronto/ então vai lá ( ... ) 

o Pedro está nervoso/ 

TABELA 9 

Do conceito à sua análise 

Catálogo das estratégias do Professor: domínio das actividades pedagógico

comunicativas 

Estratégias de regulação da comunicação 

• pontuação das trocas 

• organização social (distribuição das intervençõesj das tarefas ... ) 

• incitação da tomada de palavra (injunçõesj procedimentos indirectos) 

• clarificação das instruções 

• precisão/explicitação de metalinguagens pedagógicas 

Estratégias de organização do trabalho pedagógico 

• esquematização, confirmação e exibição de formatos pedagógico- comunicativos(indicação da actividade 
e respectivas modalidades de realizaçãoj comentário das actividade; indicações sobre o trabalho de 
aprendizagem; enunciação/evocação de objectivos, conteúdos, tarefas, materiais e modalidades de 
avaliação; promoção da integração e relacionação dos saberes; sumarização - de conteúdos, de actividades; 
confirmação / exemplificação de modos de realização das tarefas; exibição das regras da aula) 

• controlo e regulação das actividades (modificação; re-estruturação; construção de sequências laterais; 
inclusão de novas tarefas, objectivos, conteúdos; abandono ou redução de tarefas, objectivos e conteúdos; 
alargamento/redução das actividades; abandono das actividades; controlo/revisão da organização do 
tempo e espaço; negociação das tarefas e da sua planificação) 

Estratégias afectivas 

• positivas 
• negativas 

(III) Domíno dos processos de ensino/aprendizagem 

Neste domínio, referimos cinco classes de estratégias, a seguir ilustradas. A tabela 

10 inventaria as suas modalidades de realização na aula. 

Estratégias de organização dos processos, quando o professor fornece indicações 

explícitas ao aluno que o ajudam a organizar o seu processo individual de 

aproximação com a língua (exemplo 60). 

Exemplo 60: estratégias do professor: organização dos processos 

B3 
179 P olhem/ ahm/ já vos leram/ mostraram/ a Sandra o que ela fez/ vocês também 

podem fazer nesses caderninhos que eu disse/ caderninhos para vocês fazerem as 
cópias/ / ela lembrou-se de fazer assim tipo caderno de significados/ <mostra o 
caderno da S> sempre que aparecem palavras novas/ e hoje apareceu a palavra 
renseignement/ ela escreve ali no r/ tem por exemplo région/ répéter / que vimos 
hoje/ ensaiar/ vai escrever também renseignement/ é uma ideia/ se vocês quiserem 
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em casa fazer assim uma espécie de mini-dicionário para vocês com o vocabulário 
novo que vai aparecendo I I ( ... ) 

Estratégias de monitoração dos processos, quando o professor está atento às 

estratégias de aprendizagem que o aluno mobiliza em função de tarefas de 

linguagem precisas e ainda ao modo como se desenrola subjectivamente a 

vivência do processo pedagógico (exemplo 61). 

Exemplo 61: estratégias do professor: monitoração dos processos 

B3 
176 A 
177 P 

e o que é quer dizer isto aqui 
isto foi escrito no quadro I ora mostra cá para ver se tu passaste para o caderno I I 
tantos erros I é preciso copiar com atenção I I 

Estratégias de avaliação dos processos, quando a atenção anteriormente referida 

se focaliza na apreciação dos desempenhos do aluno; estão também presentes 

sempre que o professor comenta o processo pedagógico em curso na sua 

globalidade (exemplo 62). 

Exemplo 62: estratégias do professor: avaliação dos processos 

A12 
018 P bonl je vais vous remettre vos testsl d'apres la correction j'ai remarquél j'ai 

constaté que vous n'aviez pasl pas étudié les verbesl attentionl il faudra étudier 
les verbes pour le prochain testl ahml vous n'aviez pas étudié les verbesl les 
résultats ne sont pas mauvaisl ils auraient pu être mieuxl I ahml Cláudial 
Margaridal c' est bienl tu aurais pu faire mieuxl 

[continua a chamar os ALS para lhes entregar os resultados, fazendo uma apreciação geral; os 
ALS conversam entre eles sobre as classificações] 
bonl l'interprétation du test n'est pas mal! vous avez bien interprété le texte mais 
il y ai I l'exercice ou jel je vous demandais.de mettre les verbes au passé composél 
au présent et au futurl etl j'ai constaté que vous n'avez pasl pas étudié les verbesl 
ahml bonl 

Estratégias de concepção de actividades para o treino estratégico; partindo da 

identificação de estratégias adequadas à resolução de problemas de 

aprendizagem precisos, estas estratégias têm lugar quando o professor concebe 

actividades expressamente destinadas ao seu treino, assim mostrando a sua 

utilidade e chamando a atenção dos alunos para a importância de as utilizarem 

(exemplo 63; ver em particular 037P). 

Exemplo 63: estratégias do professor: concepção de actividades para o treino 

estratégico 

B19 
021 P bienl maintenant on peut continuer I I est-ce que nous lirons ce journal demainl 

<lê o que está no Q> premiere chose que nous devons fairel souligner le verbel 
souligner la forme verbalel quelle était la forme verbalel Susana+ 

022 5 lirons 
023 P lironsl <aponta no Q> 
<a 5 sublinha> 



024 ALS 
025 P 

026 A 
027 P 

( ... ) 
037 P 

lirons/ c'est le verbe+ 
lire 

Do conceito à sua análise 

lire/ alors/ entre parentheses/ lire/ <escreve por cima da forma verbal (Q: lire» 
como vos disse o próximo teste vai versar estes mesmos exercícios/ verbais/ eu 
estou-vos a dizer como é que hão-de proceder / porque eu vi que vocês nem sabiam 
aonde é que estava o verbo/ alguns 
<IND> 
nem procuraram identificar o verbo/ portanto/ vocês sublinham/ mesmo no 
próprio teste e põem entre parêntesis 0/ o infinitivo desse/ dessa forma verbal! 
lirons/ 

ahm/ Sandra/ vamos fazer a segundai / copias também a questão/ queria que 
fizesses como fizemos ali/ / 

Estratégias de controlo afectivo, quando o professor se esforça por dominar o 

stress provocado por determinados processos específicos de aprendizagem de 

uma LE. 

Exemplo 64: estratégias do professor: controlo afectivo 

AS 
138 P 
139 A 
140 P 
<risos> 

141 A 
142 A 
143 P 

je répete l'enregistrement/ oui! la troisieme image 
isto é difícil 
non/ ce n'est pas difficile/ / 

<passa a gravação> donc à sept heures et quart 
et quart? 
é stora 
à sept heures et quart/ je sais/ c'est un mot nouveau et vous ne savez pas écrire/ 
essayez d'écrire le mot comme vous l'avez entendu/ 

TABELA 10 

Catálogo das estratégias do Professor: domínio dos processos 

Estratégias de organização dos processos 

• prevenção (comentários metadiscursivos, meta cognitivos e metapedagógicos; antecipação de problemas) 

• informação, explicitação, consciencialização 
.. relativamente ao saber académico (natureza da linguagem, na sua forma e função; inventariação 

dos conteúdos abordados; clarificação dos modos de lidar com eles) 
.. relativamente aos processos (o aluno; a tarefa; a aprendizagem da língua, em termos gerais e 

específicos; os meios de aprendizagem - conhecimento de estratégias diversificadas, de meios, de 
materiais, das operações de aprendlZagem envolvidas nas tarefas; os processos didácticos - papéis, 
actividades, comunicação pedagógica; ... ) 

planificaçãó (de actividades; de processos; de conteúdos) 

Estratégias de monitoração processual 

• 
• 

relativamente ao aluno (atitudes; objectivos; estilos de aprendizagem; atitudes face à LE, ... ) 
relativamente aos processos de aprendizagem (estratégias; desempenhos; antecipação, identificação e 
inte':fretação de problemas de aprendizagem) 
relativamente aos processos aidácticos (papéis; actividades; conteúdos; objectivos; comunicação 
pedagógica, ... ) 

• 

Concepção de actividades para o treino em estratégias de comunicação e de aprendizagem 

Estratégias de avaliação processual 

• relativamente aos agentes (aluno; professor; turma) 
• relativamente aos processos de aprendizagem (estratégias; estudo; desempenhos) 
• relativamente aos processos didácticos (papéis; actividades, comunicação pedagógica, ... ) 

Estratégias de controlo afectivo 
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2.3.2.3. Natureza dialógica das estratégias: quadro-síntese 

Como dissemos no início deste ponto, os agentes pedagógicos seleccionam e 

desenvolvem as estratégias de adaptação em estreita cooperação uns com os outros, 

obedecendo a uma lógica de dialogismo que está presente na própria forma de conceber 

e de construir a aula. 

A tabela 11 pretende ilustrar este facto, evidenciando princípios desencadeadores 

semelhantes nas estratégias de ambos os sujeitos, princípios esses que apontam para 

uma partilha de sentidos pedagógicos e para uma representação co~um da situação 

verbal. 

Serve a tabela ainda para sintetizar as estratégias mencionadas, clarificando a 

forma como se organizam e se relacionam umas com as outras. 
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TABELA 11 

Estratégias pedagógico-comunicativas mobilizadas durante as trocas de 
adaptação: quadro-síntese 

I DOMíNIO DA LÍNGUA 

PROFESSOR 
1. Estratégias de indução e tutela da actividade do 

aprendente 

• provocação da produção 
• assistência à actividade verbal 
• facilitação da tarefa 
• retroacção e avaliação 
• promoção da circulação de saberes 
• provocação/assistência da actividade cognitiva 

2. Estratégias de assistência solicitada 
• trabalho em LE 
• trabalho sobre/em metalinguagens 
• manipulação de outros sistemas comunicativos 
• recurso à escrita/esquemas 
• trabalho colaborativo sobre o discurso 
• recurso a contextos 
• controlo metacomunicativo regulador 
• eliciação de dados suplementares 
• incitamento de competências várias do aluno 
• informação/resposta/fornecimento de dados 

solicitados 
• recurso à LM 
• enriquecimento/alargamento 
• evocação /exploração de actividades anteriores 
• apoio em obras de referência 
• concepção de novas actividades 

3. Estratégias de facilitação da intercompreensão 
• trabalho sobre/na LE 
• trabalho sobre a metalinguagem 
• manipulação de outros sistemas comunicativos 
• recurso à escrita 
• trabalho em interacção sobre o discurso 
• prevenção da ruptura 
• controlo metacomunicativo 
• eliciação de dados suplementares 
• trabalho sobre competências várias do aluno 
• apoio nos contextos 
• recurso à LM 

4. Estratégias de redução 
• formal 
• funcional 

5. Estratégias de evitamento 

6. Estratégias de abandono 

7. Estratégias afectivas 

8. Estratégias sociais 

ALUNO 
1. Estratégias de afrontamento de projectos 

pedagógico-comunicativos (individuais ou 
apoiadas em actividades de tutela) 
• manipulação da IL 
• monitoração linguística 
• recurso a competências de tratamento da LE 
• recurso a meios vocais, para-verbais e não-verbais 
• recurso a outros códigos verbais 
• recurso a meios auxiliares 
• prática (tutelada ou induzida) da LE 

2. Estratégias de busca de resolução colaborativa 
(apoio no professor I colegas) 
• verificação de hipóteses / conhecimentos 
• pedido de explicação / clarificação 
• exposição de problemas / dúvidas 
• pedido de confirmação, opinião, avaliação, 

correcção 
• pedido de ajuda/saber/ informação 
• reacção aos feedbacks obtidos 
• assistência a colegas/controlo da sua actividade 

(estratégias idênticas às do professor, 2.) 

3. Estratégias debetem-regulação da comunicação 
e da intercompreensão (em interacção) 
• pedido de repetição, explicação, tradução 
• hetero-regulação da actividade do interlocutor 
• perguntas reguladoras de controlo metacomuni-

cacional 
• comentários metadiscursivos 
• sinais reguladores da intercompreensão 
• identificação de erros 
• auto e hetero-reparação 

4. Estratégias de redução 
• formal 
• funcional 

5. Estratégias de evitamento 

6. Estratégias de abandono 

7. Estratégias afectivas 

8. Estratégias sociais 
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II DOMíNIO DAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICO-COMUNICATIVAS 

PROFESSOR 
1. Estratégias de regulação da situação de 

comunicação e da organização social da aula 

2. Estratégias de organização do trabalho 
pedagógico 
• esquematização, confirmação e exibição de 

formatos pedagógico-comunicativos 
• controlo e regulação das actividades 

- alargamento 
- modificação 
-redução 
-abandono 
- negociação 

• controlo e regulação do tempo e do espaço 

3. Estratégias afectivas 
• positivas 
• negativas 

ALUNO 
1. Estratégias de regulação da situação de 

comunicação e da organização social da aula 

2. Estratégias de organização do trabalho 
pedagógico 
• pedido de confirmação, clarificação, verificação 
• regulação, contestação 

• controlo e regulação do tempo e do espaço 

3. Estratégias afectivas 
• positivas 
• negativas 

III DOMíNIO DOS PROCESSOS DE ENSINO/APRENDIZAGEM 

PROFESSOR ALUNO 
1. Estratégias de organização dos processos 1. Estratégias de organização/planificação 

• prevenção • identificação, selecção, escolha 
• informação, explicitação e consciencialização • hierarquização 
• planificação • diagnóstico, antecipação, prevenção de 

problemas 

2. Estratégias de monitoração processual 2. Estratégias de monitoração processual 
• relativamente ao aluno • controlo do modo como aprende 
• relativamente aos processos de aprendizagem • controlo do desempenho 
• relativamente aos processos didácticos • controlo dos saberes 

3. Concepção de actividades para o treino 3. Prática de estratégias 
estratégico 

4. Estratégias de avaliação prócessual 4. Estratégias de avaliação processual 
• do aluno • auto-avaliação 
• d0 professor • hetero-avaliação 
• dos processos de aprendizagem • dos processos didácticos 
• dos processos didácticos 

5. Estratégias de controlo afectivo 5. Estratégias de controlo afectivo 
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2.3.3. Aspectos das modalidades de utilização do repertório estratégico 

"Como acabámos de verificar, os repertórios estratégicos dos agentes pedagógicos 

que podem ser utilizados durante as TA são de uma extrema riqueza e variedade. 

A forma como este leque de estratégias é mobilizado depende de uma ordem 

alargada de factores tanto externos (como a configuração da turma, os papéis dos sujeitos, 

as normas sociais, os programas, a pedagogia da escola, a língua, o nível etário dos 

aprendentes, a finalidade da situação, etc), como internos à situação verbal concreta 

(como as atitudes dos sujeitos, as suas representações da situação e da língua-alvo, os 

seus saberes e competências verbais, metaverbais e pedagógicos, a sua experiência em 

situações semelhantes, o assunto, o interesse e empenho no projecto de ensino/apren

dizagem, etc) (ver análise dos factores de variabilidade das actividades de adaptação no 

capítulo 3, 4.7.; para uma discussão empírica, d. ainda os estudos de Bernicot, 1991; 

Coupland, Wiemann & Giles, 1991; Fregosi & Vasseur, 1991; Hamers & Blanc, 1989; 

Lambert, 1994a, 1994b; Matthey, 1991; Nystrom, 1983; Reich & Rost-Roth, 1991; Schinke

Llano, 1983; Vasseur, 1990a). 

Mais concretamente, o comportamento estratégico dos sujeitos durante as TA 

remete para aspectos próprios da configuração discursiva da aula de LE sublinhados no 

capítulo 2, em particular para a singular co-existência de um certo número de rituais 

com toda a gama de variações. Assim, nela encontramos estratégias muito recorrentes, 

que integram o repertório clássico da realização da adaptação em aula de LE, transversais 

a várias turmas e a vários professores, que revelam uma tendência para tratar de certa 

forma os problemas e nos autorizam a falar de formatos estratégicos privilegiados'3 e 

estratégias mais raras, dispersas, muito variadas, que denotam a forma particular como 

cada contexto-turma experiencia e pratica a cada momento este tipo de trocas. 

V ários estudos empíricos, debruçados sobre contextos vários, reforçam a 

observação anterior, que será objecto de análise no âmbito do nosso corpus na Secção II, 

avançando com alguns factores explicativos da variabilidade, de entre os quais 

destacamos os que seguem. 

• Representação da situação verbal 

A representação que os sujeitos têm da situação verbal e em particular de alguns 

dos seus constituintes mais significativos é um dos aspectos pertinentes para analisar a 

variabilidade estratégica. 

33 Matthey (1991) faz idêntica observação para as sequências de reparação em jardim de infância 
bilingue. Por seu turno, Apfelbaum (1991b) encontra uma tendência semelhante em situação de tandem, 
relacionando-a com estratégias de figuração. 
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Por exemplo, Matthey (1991), observando a forma como num jardim de infância 

bilingue educador e alunos procedem à reparação de obstáculos na restituição de uma 

história, mostra que, apesar de um certo número de comportamentos regulares, 

facilmente isoláveis, surgem diferentes condutas estratégicas traduzindo formas próprias 

de definir e viver a situação (d. também Vasseur, 1990a, para uma mesma observação 

do ponto de vista do aprendente). Matthey encontra em particular, na origem de certos 

aspectos da variação estratégica, atitudes contrastantes no que se refere ao papel e uso 

da LM e da LE e à aceitação do carácter bilingue da situação. 

Numa outra análise da variação estratégica em função de parâmetros contextuais, 

Andersen (1991) mostra que o mesmo grupo de aprendentes utiliza estratégias de 

resolução de problemas diferentes dentro e fora da escola. 

• Aspectos da identidade dos sujeitos, em particular linguística 

Scarcella & Higa (1981) notam que a variabilidade estratégica se liga também ao 

nível etário dos interlocutores. Por exemplo, os LN efectuam mais trocas negociativas 

com crianças do que com aprendentes adultos. Mais restritamente, Vasseur (1990a, 

1990d) nota uma importante variação de acordo com o estádio de desenvolvimentos e 

de aquisição do aprendente e Py (1986) afirma que as estratégias conversacionais 

condicionam e reflectem as propriedades da IL. 

Também o perfil dos sujeitos, quer o interactivo quer o pedagógico, interfere na 

forma como resolvem estrategicamente os problemas com que se defrontam. Vasseur 

(1990a) analisa esta variação do ponto de vista do aprendente: comparando as estratégias 

de dois informantes LNN, a autora evidencia que os seus díspares posicionamentos e 

motivações quanto à língua-alvo e à sua aprendizagem ditam estratégias conversacionais 

diferenciadas. 

• Concepções pedagógicas 

Note-se, mais alargadamente, que as concepções de comunicação pedagógica e as 

teorias subjectivas quanto ao ensino/aprendizagem das LE são factores que exercem 

grande pressão nos comportamentos estratégicos do professor e do aluno (cf. Bernicot, 

1991; Nystrom, 1983; Vasseur, 1990a). 

• Metodologia de ensino/aprendizagem 

Também a metodologia posta em prática na aula de LE influencia o tipo de 
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estratégias que são mobilizadas, determinando o leque de possibilidades que a este 

nível se oferecem aos sujeitos (d. Dromard, 1991: 5). 

• Modalidades da tarefa 

Por outro lado, a tarefa verbal em curso está estreitamente ligada com as estratégias 

de resolução adoptadas. Procurando confirmar esta relação, Noyau (1984) estuda estas 

estratégias em dois tipos distintos de actividades, a entrevista e o jeu de rôle, concluindo 

que a primeira suscita sobretudo o comportamento estratégico .do professor enquanto a 

segunda representa um contexto mais propício a idêntico comportamento no aluno. 

Vasseur (1990a), por seu turno, observa que a variável tarefa intervém com grande peso 

sobretudo em níveis mais avançados de aprendizagem, evidenciando diferentes 

tratamentos estratégicos em tarefas de jeu de rôle, de argumentação e de conversação (d. 

ainda Schinke-Llano, 1983; Nystrom, 1983). 

• Finalidades da troca verbal 

Mais globalmente, Matthey (1991) relaciona a forma de resolver os problemas 

comunicativos com a finalidade estrita da troca verbal, dentro das grandes finalidades 

da situação de comunicação. 

Podemos concluir deste leque de factores de influência que a metodologia de 

ensino/aprendizagem das LE que cada grupo-classe constrói ao longo de um ano lectivo 

se reflecte nas estratégias a que recorre aquando do tratamento dos problemas que vão 

surgindo durante o percurso escolar. Assim, a observação destas estratégias pemite 

compreender melhor os processos de ensino/aprendizagem postos em prática por cada 

turma e o significado que lhes é dado em termos da construção de uma competência de 

comunicação e de aprendizagem, ou melhor, faz aceder às teorias pedagógicas postas 

em acção. Em particular, legitima um certo número de inferências relativamente às 

representações dos sujeitos quanto à comunicação pedagógica e ao modo como esta 

pode contribuir para a evolução das competências verbais e deixa observar como usam 

a linguagem para maximizar as oportunidades de aprendizagem que vão surgindo. 

• Variação intracontextual 

Para além da variabilidade intercontextual que temos vindo a comentar, as 

estratégias adaptativas estão ainda sujeitas a condicionantes internos à própria situação 
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de comunicação, responsáveis por variações intra-individuais frequentes, decorrentes quer 

de disposições particulares dos sujeitos, quer de outros parâmetros que compõem a 

situação verbal, como o assunto, a tarefa (ver atrás) ou a disposição física da turma 

(Hamers & Blanc, 1989: 194). 

Merecem neste âmbito uma menção particular factores internos à própria TA, 

mais propriamente o objecto a trabalhar ou a fonte, cujo grau de objectivação, nível de 

funcionamento e causa de problematicidade influenciam e determinam a estratégia 

seleccionada (d. Apfelbaum, 1991a; Coupland, Wiemann & Giles, 1991; De Gaulmyn, 

1991a; Reich & Rost-Roth, 1991; Varonis & Gass, 1985b). Por outro lado, também o 

indicador de problematicidade ou a ruptura, nomeadamente a sua origem enunciativa e a 

forma como se manifesta no discurso, orientam o comportamento estratégico (Apfelbaum, 

1991a; Varonis & Gass, 1985b). 

Coupland, Wiemann & Giles (1991: 12 e seguintes) apresentam um modelo de 

análise das dificuldades de comunicação (miscommunication) no qual mostram claramente 

que a especificidade da conduta de reparação resulta ainda de outros aspectos internos 

à troca em que se situa. Os autores relacionam-na mais concretamente com: as 

características atribuídas ao problema ou, nos termos da nossa própria análise, as suas 

causas; o estatuto do problema, isto é, o seu grau de reconhecimento (por um, por 

ambos ou por nenhum dos interlocutores) e a forma como é interpretado; o nível de 

consciência do conflito em todas as suas intersecções comunicativas e culturais. 

Permitimo-nos aqui sublinhar este último elemento, na convicção de que a 

consciência que professor e alunos têm do problema com que lidam, nas suas causas, 

nas suas dimensões comunicativas e pedagógicas, a clareza com que são capazes de o 

formular e de o isolar, influenciam as decisões que tomam quanto aos modos de o tratar 

e, certamente, a eficácia com que o fazem. Neste mesmo sentido, é ainda importante a 

partilha e o consenso quanto às verdadeiras dimensões que definem a problematicidade. 

Para concluir, importa ter em conta que a variabilidade no comportamento 

estratégico se relaciona em contexto pedagógico com a vontade de fabricar TA de sucesso, 

correspondendo à intenção de seleccionar estratégias eficazes. 

Em situação instrucional, essa eficácia relaciona-se sobretudo com as oportunidades 

de aprendizagem que pelas estratégias são criadas. Esta é uma discussão certamente 

pertinente mas, do nosso ponto de vista, de grande complexidade, cuja abordagem 

escapa de algum modo aos limites deste trabalho. Não esqueçamos que o grau de 
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sucesso de uma estratégia só pode ser apreciado no quadro de actividades precisas de 

linguagem e de aprendizagem enquadradas por uma relação pedagógica particular e 

única (d. também Nonnon, 1991). Por outro lado, depende sempre da forma como os 

protagonistas a entendem, a recebem e a praticam, isto é, perspectiva-se necessariamente 

ao nível do próprio sujeito que aprende. Como recorda Vasseur: "l'acquisition ne dépend 

pas de la quantité de négociations survenues dans les échanges. Elle est plutôt liée à 

l'usage que le non-natif fait de ces négociations, à la fonction qu'il leur accorde et à 

leur intégration discursive et conversationnelle" (1990a: 78-79). 

No estudo empírico que desenvolveremos na Secção Il"teremos a oportunidade 

de retomar mais concretamente estas questões. 

2.4. A reacção ao tratamento 

A reacção ao tratamento determina o momento de fecho da troca ou, pelo contrário, 

impõe a sua continuação ou mesmo a abertura de novas sequências laterais, em função 

da sua orientação positiva ou negativa, orientação que, num certo sentido muito imediato, 

revela o êxito da estratégia de resolução adoptada pela turma (d. conceito de 

"completamento interaccional" de Roulet, 1986). 

Os sujeitos da aula podem marcar de diferentes modos a sua satisfação perante o 

tratamento dado ao objecto problemático. As modalidades mais comuns no nosso corpus 

são: 

retoma do elemento reparado (exemplo 27); 

concretização da tarefa em curso (exemplo 29); 

comentário metadiscursivo positivo (exemplos 37, 49, 51). 

Por outro lado, a reacção negativa manifesta-se normalmente: 

pela persistência num comportamento inadequado (exemplo 59); 

pela explicitação, em forma de comentário metadiscursivo negativo, da 

inadequação do tratamento (ver numerosos casos no exemplo 8); 

pela contestação das decisões estratégicas (exemplos 19,45 e 46); 

pelo abandono, desistência, evitamento ou recusa de colaboração (exemplo 

59). 

Nalgumas situações, esta orientação da reacção suscita a reabertura de novas 
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negociações (como acontece no exemplo 8). Noutras, o professor, unilateralmente, continua 

a troca interrompida (exemplos 19, 20). Na origem de cada uma destas decisões 

encontram-se critérios de pertinência pedagógica de definição local, difíceis de determinar 

pelo observador externo. 

Importa ainda notar que, em numerosas trocas (como no exemplo 15), a reacção é 

inexistente (reacção zero). Nesta situação incluímos ainda as trocas que se finalizam 

após uma questão retórica do professor, que questiona a turma sobre a adequação do 

tratamento dado ao objecto problemático mas não lhe concede espaço interlocutivo de 

resposta (exemplo 28). 

Note-se ainda que a reacção pode ser realizada pelo professor, pelo aluno ou por 

ambos. 

3. Para uma tipologia das trocas de adaptação 

Depois da identificação e descrição empírica dos elementos que constituem as TA 

nas suas múltiplas modalidades de realização, importa, para poder passar ao seu estudo 

no terreno, ensaiar uma tentativa de destacar as diferentes figuras que podem adquirir 

em aula de LE, de acordo com os sentidos pedagógicos assumidos e a actividade e 

estatuto dos sujeitos que pressupõem (d. noção de "esquemas interaccionais-tipo" em 

Cicurel, 1994a, ou de "figuras da não-coincidência" em Authier-Revuz, 1990; ver ainda 

as categorias de "situações de ensino/aprendizagem" de Develay, 1994: 51-55). Situando

se num plano de análise superior àquele em que temos estado a trabalhar, a tipologia 

das configurações das TA que seguidamente apresentamos pretende incluir neste estudo 

um princípio imprescindível de organização global da multiplicidade dos dados 

disponíveis. 

Note-se que procurámos avançar com uma proposta pedagogicamente orientada, 

isto é, que remete para o modo como os sujeitos atribuem sentido às TA enquanto 

ocasião singular de ensino/aprendizagem da LE. 

3.1. Procedimentos metodológicos 

Na conceptualização das configurações seguiu-se o mesmo procedimento 

metodológico que tem vindo a ser adoptado. Mais precisamente, estas definiram-se 
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após a identificação no corpus de traços regulares remetendo para uma determinada 

forma de pôr em prática o processo de ensino/aprendizagem, traços esses que permitiram 

agrupar os episódios en diferentes classes, não obstante a sua real diversidade (Develay, 

1994: 51). A análise de tais regularidades ajudou-nos posteriormente a compreender 

com mais clareza cada grupo de TA e a propor uma designação considerada abrangente 

e elucidativa (d. Gülich, 1990, que propõe um mesmo método de identificação da ordem 

das sequências em corpus orais naturais, exemplificando para as sequências explicativas). 

Este procedimento de trabalho desenvolveu-se consequentemente nas seguintes fases 

(d. Dausendschõn-Gay, Gülich & Kraft, 1989; De Pietro, 1988~ Gülich, 1990; Van Lier, 

1988): 

observação de variáveis e co-ocorrências e sua conceptualização em categorias 

com respectivas variações; 

isolamento de tendências combinatórias; 

estabelecimento de tipos e sua distribuição no quadro das categorias anteriores; 

concepção global das configurações. 

As diferentes figuras das TA foram assim ganhando forma e especificidade à 

medida que avançávamos no contacto directo com o corpus verbal, que apreendíamos 

empiricamente o conceito em estudo e que íamos delineando o esquema organizador de 

cada epidódio. Desta forma, pensamos que estão impregnadas de alguma realidade 

empírica e qualidade naturalística, e que traduzem, na perspectiva quer do investigador 

quer dos participantes, o universo das aulas a que acedemos, sendo instrumentais para 

a compreensão dos princípios de actuação reais postos em acção em cada turma. 

3.2. Critérios de identificação 

As configurações das TA desenharam-se a partir da consideração e cruzamento 

de dois critérios .que se mostraram pertinentes face aos nossos propósitos, já que 

permitem aceder a uma tipologia mais global das próprias situações de ensino/ 

aprendizagem, elucidando sobre os estatutos e actividades centrais de cada um dos 

sujeitos, professor e grupo-turma: 

o agente desencadeador ou iniciador da troca, no modo como esquematiza a 

relação pedagógico-didáctica e como se situa relativamente à ruptura; 

as funções do episódio. 

Dispusemos as diferentes modalidades de realização na aula de cada um destes 
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critérios numa linha de continuum que evidencia os seus sentidos pedagógicos quanto 

aos modos de relacionamento entre o professor, o aluno e o saber presentes em cada 

tipo de TA. As figuras que daqui resultaram foram posteriormente classificadas. 

3.2.1. Em torno de uma linha de continuum: o grau de co-responsabilidade dos 

protagonistas na negociação adaptativa 

Como dissemos, posicionámos os critérios e, com eles, as figuras das TA, numa 

linha de continuum que, ao representar diferentes graus de co-responsabilidade e de 

equilíbrio dialógico possíveis na realização dos episódios, é, em si mesma, um esquema 

organizador de modalidades pedagógico-comunicativas-tipo dos discursos da aula'4. 

Encontrámos três zonas fundamentais neste eixo variacional (d. figura 1): osdois 

pólos extremos, o esquerdo remetendo para situações em que o grau de equilíbro interactivo 

é mínimo, isto é, em que o domínio da interacção está exclusivamente nas mãos do 

professor, que toma sozinho todas as decisões, e o direito, que delimita os momentos 

pedagógico nos quais o aprendente é um parceiro interactivo com algum peso, capaz de 

influenciar o rumo da aula com as suas injunções; uma posição central, onde colocamos 

todos os outros casos nos quais a injunção de partida da troca é realizada pelo professor 

mas em que o aprendente exerce, por meio das suas reacções verbais, uma pressão real 

sobre as decisões locais tomadas na aula (d. as categorias das situações de ensino I 
aprendizagem identificadas por Develay, 1994: 51-55). 

Esta demarcação de zonas pedagógicas dá acesso aos diferentes modos de 

concretizar na aula a relação pedagógico-didática que apresentámos no capítulo 2: 1.2., 

a partir do cenário didáctico ritualizado. Assim, vamos encontrar TA: 

que valorizam a instância de ensino, promovendo uma relação entre o 

aprendente e o saber de tipo virtual, estruturada pelo professor (hetero

estruturação) e que corresponde à representação cognitiva que este último 

tem dessa mesma relação; 

ainda centradas no professor, mas nas quais a referida relação é manifestada 

34 Outros autores consideram pertinente a consideração de um eixo variacional deste tipo, como 
Chabrol (1991), que o sugere para analisar as variações dos rituais interactivos, ou Kotschi (1986), que fala 
em medidas da interactividade relacionando-as com os papéis dos interlocutores. Hudelot (1991), observando 
diferentes estilos de condutas de tutela, organiza as variedades encontradas de acordo com o grau de 
implicação de cada um dos sujeitos, adulto e criança, naquilo que se faz na e pela interacção. Krãmer (1991: 
59), por seu turno, considera a análise da modalidade de acesso à palavra nas trocas exolingues como 
importante para as perceber no seu equilíbrio dialógico, distinguindo entre uma modalidade encorajada e 
uma outra voluntária. 
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concretamente na prática pelo aprendente, que assim tem a oportunidade de 

desempenhar um papel efectivo de co-parceiro dialógico e de se aproximar 

do saber; falamos neste caso em inter-estruturação do acto pedagógico; 

que pendem para a relação entre o aprendente e o saber, valorizando o 

professor nos seus papéis de adjuvante e de facilitador (auto-estruturação 

apoiada). 

Note-se que a deslocação para o pólo de maior co-responsabilidade, o da direita, 

sugerindo, nos termos da axiomática da comunicação de Watzlawick, Helmick-Beavin 

& Jackson (1972), uma relação de maior simetria, denota a presentificação crescente do 

aprendente no discurso da aula (d. Santos, 1987) ou, nas palavras de Chabrol (1991), 

uma "individuation" desse mesmo discurso. Por outro lado, reflecte momentos de 

actividade pedagógica cada vez mais intensa. Deste modo, o eixo proposto permite 

observar quem conduz a adaptação e quem se responsabiliza pelos procedimentos 

interactivos que ela implica, levando-nos ainda à compreensão dos papéis dos 

interlocutores em cada um dos episódios considerados (d. Deen, 1994; Kotschi, 1986: 

220 e seguintes; Giacomi & Hérédia, 1986). 

De acordo com o que foi dito, parece-nos que a linha de continuum organizadora 

das configurações de TA apresenta desde logo a vantagem de lhes conceder um primeiro 

sentido pedagógico, ao elucidar o tipo de relações interpessoais e com o saber que se 

criam na interacção ou que nela se reflectem. Em particular, realça quem mais se envolve 

no trabalho de adaptação, que relações se estabelecem entre o ensino e a aprendizagem 

durante as trocas em foco, quais os papéis que os sujeitos desempenham e de que 

espaços de liberdade enunciativa dispõem. 

Por outro lado, a possibilidade de distribuição num eixo como este das figuras 

das TA evoca um outro aspecto do discurso da aula, a sua variabilidade e a co-existência 

de diferentes formatos possíveis. Dito de outro modo, está aqui também presente a 

ideia de "zonas de liberdade" (Chabrol, 1991) na constituição do discurso, ou seja, 

mostra-se que os sujeitos têm a possibilidade de criar variações importantes no seio da 

própria forma como materializam a relação de ensino/aprendizagem, sem infringir os 

contratos de comunicação que a enquadram, aplicando regras de um modo 

individualizado, interpretando-as de acordo com as necessidades da situação particular, 

deixando-se influenciar de um modo pessoal pelas pressões situacionais, suspendendo 

convenções que consideram inadequadas e passando de um formato para outro em 

função de uma constante re-apreciação dos dados disponíveis. Nas palavras de Chabrol, 
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"un jeu complexe se signale ( ... ) par l'instabilité rela tive de la configuration rituelle" 

(1991: 5). A noção de "espaço interactivo variável" de Vion (1991), caracterizado pela 

heterogeneidade potencial das relações entre os interactantes, está assim representada 

neste eixo. 

Finalmente importa notar, no quadro do que foi afirmado no capítulo 2 sobre a 

natureza colaborativa e dialógica do discurso da aula, que existe solidariedade 

pedagógica entre os parceiros em todas as posições esquematizadas neste eixo. 

o posicionamento das TA ao longo deste eixo variacional está muito dependente 

de uma série de circunstâncias quer externas quer internas à aula, as mesmas que 

discutimos no item anterior a propósito da variabilidade das estratégias adaptativas 

mobilizadas. Mais concretamente, ele não resulta meramente da vontade dos sujeitos, 

das suas crenças e teorias pessoais de ensino/aprendizagem e das reais capacidades de 

utilização da linguagem pedagógica, mas ainda de factores como o tipo de tarefa e de 

actividade verbal ou a estrutura de participação (d. estudos de Doughty & Pica, 1986; 

Noyau, 1984; Vasseur, 1990a; Vieira, 1988, 1990; 1992a). Evidentemente que também 

aspectos mais directamente relacionados com as configurações específicas dos vários 

elementos constituintes da TA (como o tipo de fonte ou de indicador) exercem fortes 

pressões quanto ao grau de co-responsabilidade de cada episódio particular (d., a 

respeito, Apfelbaum, 1991b). 

Deste modo, seria irrelevante concluir que, de um ponto de vista pedagógico, 

algumas zonas variacionais são mais pertinentes do que outras. Mesmo assim, se todas 

elas estão necessariamente presentes ao longo dos encontros sucessivos do grupo-classe, 

a existência de tendências dominantes é bastante reveladora das modalidades de ensino/ 

aprendizagem da preferência dos sujeitos. 

A figura 1, Tipologia das configurações das trocas de adaptação, apresenta em forma 

esquemática a abordagem racionalizadora das TA que apresentamos neste momento e 

acompanha-nos ao longo de todo este ponto 3. 
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3.2.2. Os desencadeadores 

Trata-se aqui de precisar a instância enunciativa que abre a troca de adaptação, 

isto é, o agente que a desencadeia ou que a pede, no quadro de um modo preciso de 

conceber e viver a relação pedagógico-didáctica na sua complexidade. Por outras 

palavras, observa-se a origem enunciativa da decisão, tomada a certo momento da 

história da aula, de transformar um objecto problemático reconhecido e eventualmente 

marcado como tal numa oportunidade para um episódio deste tipo, integrando-o num 

momento reparador que, com ele, constitui a troca em análise (d. Gülich, 1990, que 

também propõe a análise deste fenómeno para as sequências conversaciohais explicativas 

ou Lüdi, 1991, para a compreensão da origem discursiva dos conhecimentos lexicais; 

d., no mesmo sentido Apfelbaum, 1991b; Bartning, 1991; Kotschi, 1986). 

Note-se que determinar o desencadeador da TA equivale a precisar a origem não 

do problema mas antes da vontade de fazer dele o ponto de sustentação de uma troca 

de natureza particular. Por este motivo, o desencadeador não coincide necessariamente 

e sempre com a instância enunciativa que marca a existência de um problema 

determinado (exemplo: um silêncio do aluno como modo de resposta a uma injunção 

do professor, se em si sinaliza a existência de uma qualquer dificuldade na realização 

de uma tarefa verbal, só é o ponto de partida de uma TA se coexistir com um movimento 

que exprima a vontade de tratamento dessa mesma dificuldade). Dado este facto, Kotschi 

(1986) distingue entre sequências autodesencadeadas (isto é, iniciadas por aquele que 

produziu o objecto problemático) e hetero-iniciadas (iniciadas pelo seu interlocutor). 

Queremos com isto dizer que nem todos os objectos problemáticos assinalados na aula 

são sentidos pelos sujeitos como pertinentes para uma TA e que uma decisão quanto a 

este aspecto é obrigatória para se poder falar na ocorrência de um episódio adaptativo. 

Não esqueçamos no entanto que essa decisão não obriga à ocorrência da TA se não for 

partilhada por todos os parceiros, isto é, se não houver consenso quanto à necessidade 

de a realizar. Em situação de aula, o contrato de comunicação não permite ao aprendente, 

em princípio, recusar uma .proposta do professor quanto a este aspecto, mas a situação 

contrária ocorre com frequência (exemplo: o aprendente pode propor a iniciação de 

uma TA e o professor recusá-la). Neste caso, falamos em TA truncadas (d. o ponto 1.1. 

para uma elucidação desta noção). 

Importa ainda observar que o acto de tomada de iniciativa de desencadear uma 

TA, seja ele aceite ou não, é sempre também um acto de poder discursivo, conforme 

afirmámos no capítulo 2 na sequência da identificação dos taxemas de posição alta por 

Kerbrat-Orecchioni (1990). Assim, determinar o desencadeador de uma TA é sempre 
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identificar de quem parte a iniciativa de repor um equilíbrio que se mostrou frágil e, 

portanto, de regular a aula. 

Fizemos acompanhar esta abordagem enunciativa do desencadeador pela 

observação do seu posicionamento relativamente à manifestação de problematicidade, 

a fim de evidenciar o sentido pedagógico que se atribui à experiência problemática. 

Neste sentido, verificámos três posicionamentos (d. figura 1): 

anterior à ocorrência do problema, prevendo-o; 

simultâneo, acompanhando em co-acção a vivência problemática; 

posterior, reagindo a ele. 

Procurando determinar os desencadeadores das TA em função do eixo variacional 

anterior e dos critérios de caracterização que acabamos de apresentar, encontrámos no 

nosso corpus quatro tipos que se revelaram pertinentes face ao nosso propósito inicial, 

seguidamente definidos e ilustrados. 

(I) A TA é desencadeada pelo professor sozinho, no exercício do seu poder de locutor 

mais competente e legitimado para tomar decisões interactivas deste tipo; dialogalmente 

só, isto é, na ausência de um circuito de troca, o professor inicia um movimento 

adaptativo motivado na antecipação, por representação, de uma relação problemática 

entre o aprendente e o saber; parafraseando Gülich (1990: 99), o docente impõe um 

problema e impõe-se a si mesmo como reparador desse problema; a influência do aluno 

nessa decisão coloca-se ao nível das representações sempre presentes de um parceiro 

dialógico ou, como diria Bakthine, este é um caso de "dialogização interior" (ver exemplo 

65). 

Representamos este desencadeador da seguinte forma: 

P ---->[AlS], 

sendo P o professor, A o aprendente e S o saber35; / simboliza uma relação 

problemática e os parênteses rectos uma virtualidade; a seta separa quem decide do 

motivo da decisão e o todo lê-se da seguinte forma: o professor desencadeia uma TA devido 

à antecipação de uma provável relação problemática entre o aprendente e o saber. 

Exemplo 65: desencadeador: o professor, por antecipação 

A4 
629 P ( ... ) je vous distribuerai un texte à trous/ qu'est-ce que c'est un texte à trous/ vous 

avez vu dans le sommaire un texte à trous/ un texte ou iI y a des espaces en blanc/ 
( ... ) 

35 Note-se que, quanto falamos aqui em saber, nos referimos aos diversos objectos de referência 
legitimados em aula de LE e não meramente ao saber-língua. 
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(II) A TA é desencadeada pelo professor no quadro de uma troca dialogal, durante a qual 

observa uma relação problemática entre o aprendente e o saber e reage a ela; o professor 

mantém o domínio interactivo mas o aluno real, pela forma como se comporta, exerce 

uma influência forte sobre as suas decisões (ver exemplo 68). 

Recorrendo à simbologia atrás explicada, representamos este tipo de 

desencadeador do seguinte modo: 

P---->A1S. 

Exemplo 66: desencadeador: o professor, a partir das reacções dos alunos 

AS 
357 P 
( ... ) 
360 ALS 
361 P 
362 A 
363 P 

( ... ) mais ici qu'est-ce que c'est 

é um galo 
nous avons déjà étudié ça/ oui! c'est un ... 
coq 
coq/ tres bien/ oui c'est un coq/ le coq chante/ iI se réveille et chante/ cocorico/ 
le soleil se levei nous avons un beau soleiI/ 

(III) ATA é desencadeada pelo professor e pelo aluno, isto é, ambos se confundem na 

abertura do episódio, na sequência de um reconhecimento partilhado da existência de 

um facto problemático que se manifesta durante a co-acção dialógica, aquando do 

momento de realização das actividades verbais (ver exemplo 67). Representamos assim 

este desencadeador: 

P+A------> AIS 

Ex 67: desencadeador: ambos os parceiros pedagógicos 

A9 
145 P 

146 A 
147 P 
148 A 
149 P 
150 A 
151 P 

parce que argent c'est un nom/ oui/ et pourquoi tu n'as pas mis DE et tu as mis.d 
apostrophe 
parce que/ argent/ ahm 
commence 
commence 
par 
par une/ *vo/ vogal* (LM) 
voyelle/ tres bien/ parce que argent commence par une voyelle/ 

(IV) ATA é desencadeada pelo aprendente, que toma a iniciativa de a propor ao 

grupo-classe na sequência de uma vivência problemática da sua relação com o saber e 

da adopção de uma atitude activa face ao discurso da aula, embora caiba naturalmente 

ao professor a decisão final quanto às suas modalidades de realização (d. conceito de 

interacção semi-dirigida de Cicurel, 1994a). 

Representamos assim esta modalidade de iniciação da TA, ilustrada no exemplo 

68: 

A---->AlS 
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Exemplo 68: desencadeador: o aprendente 

AS 
297 P 
298 A 
299 P 
300 A 
301 P 
302 A 
303 P 

tu prends ton déjeuner à midi et demi 
é o comer ou o jantar 
nonl nonl à midi/ attentionl le déjeuner I à quelle heure tu prends ton déjeuner 
à uma e meia 
à une heure trentel répete 
à une heurel trente 
tres bienl vous prenez le déjeuner à quelle heure de la journéel à midi/ done c'est 
le midil 

Observemos com mais algum detalhe cada um destes desencadeadores de TA. 

(I) TA desencadeadas pelo professor, por antecipação da dificuldade 

Trata-se de trocas iniciadas pelo professor, que constitui o problema objecto da 

adaptação ou a fonte de uma forma monologaI, na ausência de sinais reveladores 

produzidos pelo aluno, e que o trata em função das suas representações e inferências 

relativas ao acto de ensino/aprendizagem em geral e daquela situação em particular. 

Chabrol (1990) fala a propósito numa regulação ego-centrada antecipada, postulando a 

existência em todo o sujeito de mecanismos reguladores de tipo socio-cognitivo-verbal 

que controlam a produção discursiva em relação à finalidade da troca, responsáveis 

pela antecipação das operações do interlocutor e projectando em sua função os 

enunciados: "Pour diriger, corriger et contrôler, la construction discursive, le sujet 

communiquant doit évaluer sans cesse ce qu'il est en train et surtout ce qu'il va dire. II 

doit donc se donner des représentations du sujet interprétant et de ses modes d'inférence" 

(1990: 219; d. também Kotschi, 1986). 

Nas trocas assim desencadeadas a fonte é normalmente, quanto ao grau de 

objectivação, subjectiva, isto é, o problema é constituído pelo professor na sequência de 

actividades interpretativas que procedem por representação (d. capítulo 3, 4.5.2.), não 

tem materialidade interactiva, já que não deixa quaisquer traços observáveis, é pré-interactiva, 

porque se situa, eI? termos de um eixo temporal, num momento anterior à sua ocorrência, 

pode ser observável ou inferida e situar-se a qualquer nível de funcionamento pedagógico

interactivo. 

Por outro lado, quando marcada, o indicador da TA tem sempre a sua origem 

enunciativa no professor e é de tipo monológico porque surge dentro da mesma 

intervenção da fonte e da reparação, não dando azo a alternância de locutor e instituindo

se enquanto auto-ruptura no seu discurso. De Gaulmyn (1991), analisando sequências 

explicativas em situação de comunicação endolingue, fala em processos de adaptação 

auto-iniciada, isto é, propostos pelo professor no interior da sua própria intervenção, por 

373 



Secção I • Capítulo 4 

antecipação de uma dificuldade potencial (cuja justeza vai ou não verificar), professor 

que se atribui ainda a si mesmo a função de a resolver. Lüdi (1991) refere-se, para a 

mesma situação, a manifestações unilaterais do problema. 

Muito comum na produção discursiva do locutor mais competente, nomeadamente 

em todo o trabalho de recodificação e de composição textual por meio do qual vai 

controlando e regulando o seu discurso a partir da antevisão do nível de apropriação 

linguística do interlocutor e ainda na actividade de planificação cognitiva da tarefa, este 

desencadeador é abundantemente exemplificado no nosso corpus. 

Neste modo de desencadear as TA, o aprendente está materialmente ausente, 

presentificando-se no discurso enquanto entidade cognitivamente apreendida por um 

outro, capaz de exercer sobre ele influências que contudo não controla. O grau de co

responsabilização na fabricação da troca é consequentemente muito reduzido, implicando 

o correspondente reforço do poder discursivo do professor. Note-se ainda que 

frequentemente a TA se limita a um nível de pré-consciência, quer para o aluno quer 

para o professor que a abre. 

No entanto, como já argumentámos utilizando o conceito de "dialogismo interior", 

embora o aluno não participe directamente nas TA desencadeadas por antecipação, está 

nelas de algum modo presente. A abordagem teórica das condutas de adaptação que 

fomos desenvolvendo nos capítulos anteriores permite-nos compreender esta afirmação 

e defender a natureza interactiva do desencadeador em foco. 

Com efeito, existem mecanismos de antecipação (e não só de retroacção) inerentes 

ao fenómeno comunicativo, em cujo funcionamento a representação do outro é 

fundamental. Mais concretamente, quando o locutor fala, o outro age sobre ele não só 

pelo seu comportamento discursivo, mas também pelo conjunto de imagens que dele 

tem e pelas hipóteses que continuamente elabora sobre as suas reacções eventuais, 

hipóteses que constantemente revê em função das retroacções que vai obtendo (d. 

capítulo 3, 4.5.2., quando explicámos em que consiste a interpretação por representação). 

Deste modo, consolida-se uma relação de interactividade entre os dois planos de 

funcionamento verbal em causa, as representações do interlocutor e a materialidade 

dos comportamentos comunicativos. 

O papel da representação enquanto desencadeadora de trocas que se enquadram 

dentro do nosso conceito de adaptação é realçado por outros autores e já foi comentado 

no capítulo 3. Bautier-Castaing afirma a este propósito: "dans la mesure ou les discours 
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produits le sont pour le destinataire, mais tel que le locuteur se le représente ( ... ) l'on 

peut faire l'hypothese que c'est cette représentation qui oriente le comportement 

linguistique" (1990: 262). COlaniz, desenvolvendo a mesma ideia, observa que qualquer 

enunciado está constantemente a ser trabalhado em função da representação do outro: 

"La présence dans le discours de stratégies de mise au point, de demande de clarification, 

les retours et les reprises témoignent da l'à-peu pres de ce travai! continu, et de cette 

émergence ou l'inconscient se traduit et nous trahit" (1990b: 84). 

Em termos dos comportamentos adaptativos, falamos nestas situações de uma 

adaptação essencialmente projectiva, cuja adequação depende do conhecimento do aluno 

e do grupo-turma que o professor foi capaz de desenvolver ao longo do ano lectivo 

(Colaniz, 1990b: 83). 

As TA desencadeadas segundo esta modalidade mostram a obrigação que o 

professor sente e que acredita fazer parte das suas atribuições pedagógico-comunicativas 

de facilitar o acto de ensino/aprendizagem, organizando a linguagem pedagógica de 

um modo particular (d. o capítulo 2: 2.2., onde especificamos traços desta linguagem e 

o capítulo 3: 4.4., quando nos referimos à adaptação como um aspecto da consciência 

pedagógica; d. ainda atrás, a propósito das estratégias de facilitação). Com efeito, a 

vontade que tem de se fazer compreetlder e que nasce da consciência dos seus deveres 

interactivos é uma das motivações fundamentais desta conduta. Cicurel sublinha esta 

mesma ideia, referindo-se a uma das suas concretizações estratégicas, a reformulação: 

"la fréquence de la réformulation de la part de l' enseignant est à mettre en relation avec 

le souci permanent qu'il a d'être compris" (1990: 27). A constante actividade parafrásica 

do professor, bem conhecida por aqueles que descrevem o seu discurso, pode também 

ser relacionada com esta mesma preocupação. 

Assim, a conceptualização deste desencadeador leva-nos a compreender melhor, 

ou de uma outra forma, uma das características do discurso do professor que atrás 

tanto discutimos, a sua qualidade simplificada ou ajustada, qualidade em parte 

responsável pela sua especificidade didáctica (d. capítulo 3, 2.): "It is clear that the 

teacher' s linguistic output will contain elements both of intui tive adjustment in the 

form of 'teacherese' ou 'foreigner talk', and of conscious (or once-conscious) didactic 

strategies" (Van Lier, 1988: 219). 

Para concluir, importa chamar a atenção para a dificuldade de análise das condutas 

de adaptação desencadeadas por representação, já que não deixam, frequentemente, 
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traços discursivos. É o caso, por exemplo, de certos aspectos do ajustamento códico (d. 

atrás a discussão). Ultrapassar esta dificuldade exige talvez outro tipo de dados, tais 

como reflexões de índole metapráxica realizadas pelo professor sobre o seu próprio 

discurso, ou seja, procedimentos de introspecção, por auto-reflexão metacomunicativa 

(d. discussão desta ideia em Araújo e Sá, 1993). 

(II) TA desencadeadas pelo professor, a partir das reacções dos aprendentes 

Trata-se aqui de trocas abertas pelo professor, na sequência de manifestações do 

aluno que denotam a existência de problemas na realização das tarefas pedagógico

didácticas propostas, problemas esses cuja interpretação lhe sugere modalidades 

particulares de intervenção (d. conceito de regulação ego-centrada retroactiva de Chabrol, 

1990). 

Tais problemas são geralmente eliciados ou induzidos pelo professor, já que 

surgem devido à tentativa do aprendente em dar resposta a uma injunção prévia ou em 

realizar uma actividade de linguagem que lhe é proposta. Deste modo, estão 

necessariamente circunscritos às oportunidades de confronto com a LE que o professor 

com ele constrói. 

Relacionando este desencadeador com os vários elementos que configuram as 

TA, verificamos que a sua fonte é normalmente constituída por um erro que o professor 

considera dever ser reparado naquele momento, ou por um silêncio. Trata-se então de 

uma fonte que, de acordo com o grau de objectivação, pode assumir múltiplos aspectos 

quanto à sua concretização discursiva, sendo quer observável quer inferida, mas que é 

sempre consensualmente reconhecida como tal, isto é, trata-se invariavelmente de uma 

fonte objectiva, sempre presente na intervenção do aprendente. 

Por outro lado, a ruptura é normalmente marcada, quer pelo aprendente que 

vivencia o problema (exemplo: um silêncio), quer pelo professor que o observa (exemplo: 

por retroacção negativa~ quer por ambos (exemplo: pela conjugação dos dois 

procedimentos anteriores), situando-se esta marca, sempre de natureza dialógica, na 

intervenção em que está a fonte ou noutras que a seguem. 

Note-se que as trocas assim desencadeadas se iniciam sempre no segundo 

movimento do esquema ternário da interacção pedagógica, movimento onde se pode 

observar a fonte e também, eventualmente, a marca de ruptura. A sua finalização 

corresponde à continuação do discurso, segundo o rumo que tinha antes da interrupção. 

Inserem-se por conseguinte na lógica estrutural de aula de LE tal como ela está prevista 

pelo professor-organizador. 
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Em situação de ensino/aprendizagem escolar das LE, este tipo de desencadeador 

de TA é dos mais comuns e a sua observação, dadas as marcas que o acompanham, é 

extremamente fácil. 

Estas trocas fornecem ao observador exemplos muito significativos da vivência 

subjectiva das normas e das regras da LE, assim como da progressão pedagógica, pela 

aparente arbitariedade que preside à constituição de certos problemas como objectos 

problemáticos enquanto outros, da mesma natureza, são sistematicamente ignorados 

(ver exemplo 69, onde se observam problemas de pronúncia não tratados, ao lado de 

outros que originam trocas paralelas). Elas são por isso mesmo um dos meios de acesso 

privilegiado às crenças pessoais do professor quanto à utilidade das trocas de reparação 

e quanto ao que podem e devem ser as competências comunicativas do aprendente, em 

cada momento preciso do percurso escolar. Em termos dos comportamentos estratégicos 

de reparação que surgem no quadro das TA assim iniciadas, não se pode afirmar por 

conseguinte que são as reacções efectivas dos alunos que motivam proximamente aquilo 

que se passa, mas antes a interpretação que delas faz o professor. 

Exemplo 69: subjectividade na constituição da fonte pelo professor 

A4 
120 A 
121 P 
122 A 
123 P 

c'est/ l'automne [atO-] 
c'est+ 
c'est/ l'automne [atO-]/ l'automne [ae-] 
c'est bien 

124 ALS non 
125 P comment on dit 
126 ALS 
127 A 
128 P 
129 ALS 
130 P 

A2 

automne 
c'est l'automne 
c'est+ 
l'automne 
l'automne/ l'automne/ oui! c'est l'automne/ oui! c'est/ l'automne/ / 

026 L je/ peux [pu]/ effacer le tableau 
027 ALS non 
028 ALS oui 
029 P non/ oui/ 

Importa ainda sublinhar neste momento que estas interpretações dependem, para 

além das competências pedagógicas e interactivas do professor, das próprias manifes

tações dos aprendentes e da forma como exteriorizam as suas dificuldades, logo, do seu 

perfil de interactante e de aprendente e da sua vontade de participar na aula e na 

aprendizagem. Ilustrando, um silêncio necessariamente fornece menos informações úteis 

à interpretação do que uma tentativa de resposta materializada num erro (d. atrás 

quando discutimos os diferentes graus de precisão das marcas de ruptura). 
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(III) TA desencadeadas negocialmente 

Estas TA são desencadeadas de uma forma colaborativa pelo professor e pelo 

aluno aquando da realização dialógica, isto é, a constituição do objecto problemático e a 

manifestação de vontade de o tratar confundem-se nas co-intervenções de ambos (d. 

Vion, 1985, referido em Vasseur, 1987a, que fala em "fases paralelas na troca", isto é, em 

momentos nos quais ambos os sujeitos têm uma participação equivalente na construç~o 

do diálogo). 

Encontramos trocas assim iniciadas nos nosso corpus, muito frequentes, quando 

a um movimento de verificação da relação pedagógica da responsabilidade do professor, 

antecipando possíveis dificuldades eventualmente individuais, o aluno dá uma retroacção 

negativa, confirmando assim a suposição do professor e ratificando a sua disponibilidade 

para iniciar uma TA. Assim, se movimentos deste tipo assumem por vezes uma função 

retórica, o que fica particularmente evidente quando o professor prossegue sem esperar 

resposta do aluno (ver exemplo 70), em numerosas circunstâncias desencadeiam trocas 

originais de tipo adaptativo, que traduzem a vontade de negociação da evolução da 

aula e a aceitação da intervenção activa do aluno em decisões fundamentais relativas à 

gestão da planificação. 

Exemplo 70: regulações retóricas do professor 

All 
373 P ouil f.1 f.1 (Q: Et puis, elle est allée au cinéma) c'est féminin et fait l'accord avec le 

sujet parce que ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire êtrel vous avez comprisl 
donc on vai quelles sont les expressions que l'on utilise pour indiquer l'ordre des 
actionsl (continua) 

Dentro do mesmo tipo de desencadeador encontramos um outro bastante 

diferente, sempre que o aprendente dá mostras verbais ou não-verbais de dificuldade, 

comportamento pouco explícito que pode ser interpretado pelo professor como um 

pedido indirecto de socorro, apressando-se a tratá-lo na aula e ajudando o aprendente a 

constituir um objecto prob~emático mal definido (d. Bartning, 1991; Lüdi, 1991; Vasseur, 

1991). Neste caso situam-se, por exemplo, as hesitações do aluno, pausas preenchidas 

ou não, estratégias de busca lexical e de tentativa-e-erro. 

Outros autores consideram este desencadeador da adaptação, referindo-se à sua 

qualidade colaborativa e ao facto de testemunhar a convergência dos objectivos imediatos 

do professor e do aluno e a consequente co-responsabilização de ambos por uma troca 

onde se observa um trabalho conversacional comum. Assim, Cicurel (1985: 16) refere 

como ponto de partida das TA as constantes "hesitações metalinguísticas" dos alunos e 

Hélas (1991) descreve as "reformulações de ajuda" no discurso endolingue a partir de 
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pedidos implícitos de socorro ou de convites à colaboração (d. ainda Gülich, 1990; 

Reich & Rost-Roth, 1991). 

As trocas assim desencadeadas aparecem comummente referidas como trocas 

"d'étayage" (d. Hudelot, 1991; Vasseur, 1993). 

(IV) TA desencadeadas pelo aprendente 

Estas TA ocorrem no seio de uma relação negociada entre o ensino e a 

aprendizagem, isto é, assentam na crença dos sujeitos, consoli~ada ao longo do ano, de 

que podem ocorrer episódios sob a iniciativa do aprendente e de que esses episódios 

são legitimados pela vontade recíproca de fazer do acto pedagógico um acto de sucesso, 

aproximando as decisões do professor das reais necessidades dos alunos e estimulando 

os comportamentos activos deste último (ver Bucheton, 1995). Elas. manifestam por 

conseguinte de uma forma exemplar, uma vivência mais equilibrada da dimensão 

negociativa da aula de LE e ilustram alguma comutação dos papéis discursivos 

tradicionais. 

Nestes casos, a ruptura, iniciada de forma autónoma pelo aprendente, situa-se 

enunciativamente quer no enunciado da fonte (auto-ruptura), sempre que o aluno 

interrompe um projecto discursivo para interpelar o professor sobre ele, manifestando 

explicita e activamente vontade de despoletar um momento interactivo particular, quer 

num momento ulterior (hetero-ruptura), quando interrompe o desenrolar da aula para 

colocar questões precisas (d. Apfelbaum, 1991a; Bartning, 1991, Lüdi, 1991; Vasseur, 

1991). 

Em termos da fonte, ela pode ser observável ou inferida, mas é sempre objectiva, 

sendo esta objectividade reconhecida com grande consciência pelo aprendente que 

desencadeia a troca. 

Estes comportamentos de iniciação mostram que o aprendente pode assumir papéis 

inesperados, que não é mero espectador do esforço do professor e que também persegue 

uma intenção pedagógica explícita. Mostram ainda que tem à sua disposição meios 

para influenciar e intervir na construção da aula e que os pode utilizar em proveito de 

um projecto individual. Revelam por tudo isto atitudes pró-activas (Cortese, 1987), de 

auto-responsabilização pela aprendizagem e de auto-monitoração linguística e 

pedagógica. Gaies fala a propósito em "intake control", isto é, "the ways in which 

learners regulate the manner in which and the rate at wich content is transmitted by a 

teacher" (Gaies, 1980: 90; d. ainda Van Lier, 1988, e a noção de episódiosadaptateurs de 

Altet, 1992). 
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3.2.3. Funções discursivas das TA 

As TA assumem três ordens essenciais de funções discursivas: de prevenção; de 

acompanhamento/sustentação; de resolução (d., para uma análise semelhante, Giacomi 

& Hérédia, 1986; Vasseur, 1987b, 1990b). Cada uma delas distribui-se na linha de 

continuum considerada de acordo com a forma como se insere numa determinada 

orientação da relação pedagógica, conforme mostra a figura 1. 

(I) Função de prevenção 

Trata-se de TA onde se pretende evitar o aparecimento de dificuldades ou de 

obstáculos no decurso da aula, rentabilizando-se o tempo pedagógico e inibindo-se 

sucessivas rupturas consideradas prejudicais porque quebram o seu ritmo e fazem perder 

o sentido de continuidade, distraindo os sujeitos (ver exemplo 65). 

Esta função está exclusivamente presente nas TA iniciadas pelo professor e 

concretiza-se através de (d., para uma análise, Apfelbaum, 1991b; Araújo e Sá, 1993; 

Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991; Fregosi & Vasseur, 1991; Giacomi & Hérédia, 1986; 

Jeanneret, 1992; Nonnon, 1993, entre outros): 

movimentos vários de facilitação da recepção e da compreensão da mensagem 

(através de estratégias como simplificações códicas, encenação do texto, 

articulações exageradas, débito reduzido, tradução, recurso constante ao gesto, 

repetição, redundância, hipercorrecção, autocorrecção, etc); 

planificação cuidada da progressão da aula (pontuação interaccional, exibição 

do formato da aula); 

arranjo cuidadoso das condições de realização das tarefas (graduação das 

actividades de acordo com o seu grau de dificuldade, reescrita dos textos, 

tradução das instruções, etc). 

A auto-reformulação espontânea é uma das estratégias adaptativas mais 

recorrentes nestas trocas, em situação pedagógica como em situação exolingue e 

quotidiana (d. Araújo e Sá, 1993; Ançã, 1992; Giacomi & Hérédia, 1986; Jeanneret, 1992, 

ou Vion, 1986). 

(II) Função de resolução 

Trata-se de trocas que ocorrem na sequência do aparecimento na aula de uma 

dificuldade com clara manifestação textual e que visam repor um equilíbrio 
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momentaneamente perdido, possibilitando a progressão do texto pedagógico (d., para 

uma análise de trocas com esta função, os trabalhos de Apfelbaum, 1991b; Araújo e Sá, 

1994; Giacomi & Hérédia, 1986; Nonnon, 1993; Reich & Rost-Roth, 1991; Vasseur, 1993; 

Viollet, 1986; Van Lier, 1988, entre muitos outros). Traduzem a convicção dos sujeitos 

de que a aula é um espaço propício para a resolução de problemas de aprendizagem 

manifestados, e que essa mesma resolução desempenha um papel importante na 

progressão da relação do aprendente com a língua (ver exemplo 66). 

Os episódios de reparação (como a correcção de erros), ou de resposta a questões 

dos alunos exemplificam trocas com esta função. 

No nosso corpus, são manifestamente as TA mais frequentes. 

(III) Função de sustentação/acompanhamento 

São trocas onde se procede a regulações mais subtis da relação intersubjectiva, 

cuja intenção é acompanhar o aprendente numa actividade cognitivo-verbal em curso 

que, a dado momento, se revela problemática, sem que tal problematicidade seja 

claramente explicitada (ver exemplo 67). Assim, enquanto as anteriores funções remetem 

para planos da materialidade textual que se situam respectivamente antes ou depois da 

manifestação de dificuldade, esta localiza-se no âmbito da co-realização dialógica da 

actividade verbal (d. estudos em Alber & Py 1986b; Fregosi & Vasseur, 1991; Hudelot, 

1991; Vasseur, 1993). O momento conversacional que então se desenvolve é próximo 

daquele que Bruner (1983a) designa de "étayage" ou "dialogue de guidance". Nele se 

revela um professor atento ao seu aluno e capaz de o acompanhar e um aprendente que 

se esforça por colaborar com ele na construção da aula. 

As seguintes trocas exemplificam a função agora em foco: 

de ajuda à produção (exemplo: fornecimento de meios verbais após hesitações 

ou pausas, putsch enunciativo); 

de controlo da atenção da turma e do grau de receptabilidade relativamente 

àquilo que se faz (exemplo: estratégias para recuperar um contacto 

momentaneamente perdido, na sequência de barulho na turma ou de outros 

sinais de distracção; constantes comportamentos de controlo do nível de 

compreensão ). 
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3.3. Configurações das trocas de adaptação 

Neste momento pretende-se desenhar as diferentes configurações de TA que 

encontrámos no nosso corpus, pelo cruzamento dos critérios caracterizadores anteriores, 

complementados pelo seu posicionamento relativo no eixo distribucional que os insere 

numa determinada orientação pedagógica. 

Note-se que a tipologia agora apresentada é prospectiva e que seria necessário 

submetê-la a uma testagem externa e aberta a corpus diversificados. Com efeito, ela 

manifesta claramente o enfoque singular do nosso estudo e deixa-se i~fluenciar pelos 

dados de que dispomos, correspondendo a um esforço de reorganização de factos reais 

em função de pontos de partida teóricos e de finalidades investigativas precisas. Assim, 

a sua validade é essencialmente interna e outros olhares sobre outros dados podem 

eventualmente conduzir a conclusões diferentes. 

Diferenciamos quatro figuras centrais de TA, cada uma delas reunindo em si um 

certo número de regularidades que permitem isolá-las das restantes, não obstante a 

variedade de meios concretos com que se realizam no discurso: 

TA por antecipação diligente (TAA); 

TA por reacção colaborativa (TAR); 

TA de constituição colaborativa (TAC); 

TA por solicitação (TAS). 

A figura 1 esquematiza cada uma destas configurações no quadro do esquema de 

análise montado para as identificar. 

3.3.1. Trocas de adaptação por antecipação diligente (TAA) 

As TAA são trocas em que o locutor mandatado do poder institucional e 

responsável pela interacção em curso, o professor, no exercício das suas funções de 

gestor e de tutor, apoiado em experiências anteriores semelhantes que lhe permitiram 

desenvolver um certo grau de antevisão, de anteconhecimento ou de presciência da 

situação em que se encontra, antecipa uma ruptura no processo de aprendizagem e se 

apressa, dotado de predisposições pedagógicas que o impelem a comportamentos pró

activos sobre o processo em que está implicado, a evitá-la, recorrendo para tal aos 

múltiplos meios estratégicos de que dispõe, meios esses que fazem parte das suas 

competências profissionais e comunicativas. 
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Esta atitude diligente de prevenção de uma ruptura decorre da consciência 

pedagógica de que ela não favorece a aprendizagem. Por outras palavras, pretende-se 

com estas trocas gerir o tempo pedagógico, evitando interrupções desnecessárias que 

provocam desestabilização e abrindo espaços livres para actividades planificadas (ver 

Hérédia-Deprez, 1990). 

São trocas que reflectem consequentemente uma postura cooperativa mas que 

não são materialmente negociadas, pois o destinatário-aprendente nelas não intervém e 

pode nem sequer se dar conta da sua emergência. Ligam-se assim muito especialmente 

à especificidade da relação interpessoal e académica em situação pedagógica (d. capítulo 

2), nomeadamente aos deveres que cabem a cada um dos intervenientes de assegurar as 

boas condições de realização do contrato pedagógico e ainda às suas características 

duplamente assimétricas (académicas e comunicativas). 

A dimensão adaptativa das trocas em causa é clara, na medida em que resultam 

de comportamentos de auto-monitoração, pelo professor, do seu próprio discurso, em 

função de um suposto grau de receptabilidade da turma, e ainda de um constante 

controlo das actividades pedagógicas, em função agora de supostas competências 

cognitivas e de manipulação verbal. Relacionamos assim estes procedimentos com uma 

consciência pedagógica ligada à função de ensinar e de ajudar a aprender e com 

competências meta-processuais que orientam o docente na definição da dificuldade 

antecipada. 

Em termos de uma observação local da linguagem da aula, constatámos que estas 

trocas são em grande parte responsáveis por alguns dos traços de pedagogização que 

nela encontrámos, tais como a repetição, a simplificação, a redundância ou a constante 

trifocalização (d. capítulo 2, 2.2.2.). 

o exemplo 71 apresenta uma das muitas TAA do nosso corpus. 

Exemplo 71: configurações: TAA 

AI 
695 P 

<risos> 

696 ALS 
697 P 
698 ALS 
699 ALS 

( ... ) eette ehanson/ on peut la ehanter à un bébé pour qu'iI s'endorme/ <faz o 
gesto de dormir> pour qu'il fasse dodo/ <repete o gesto> 

d'aeeord/ done/ e'est une ehanson qu'on peut ehanter à un petit frere ou à une 
petite soeur pour qu'iI s'endorme/ iI fasse dodo/ <repete o gesto> d'aeeord 
oui 
vous avez eompris dodo 
oui 
dormir 

Esta configuração apresenta um estrutura fundamentalmente de tipo intra

intervenção, mesmo se o professor pode, após o tratamento do problema, alargar a 
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troca à turma, para verificar a sua eficácia, como se passa no exemplo fornecido. Auto

iniciada pelo professor após um movimento de auto-interrupção (Coste, 1986a) a que se 

segue um outro de auto-reformulação (Hélas, 1991), obedece ainda a uma construção 

textual monologaI, isto é, que não conta com a colaboração do aprendente, sendo na 

maior parte dos casos bastante rápida. A TAA é assim normalmente constituída por 

uma fonte observável ou inferida que se situa no discurso do professor, invariavelmente 

subjectiva, já que não existem indícios do seu reconhecimento por todos os sujeitos da 

aula, e que pode situar-se a qualquer nível de funcionamento pedagógico-comunicativo. 

Muito frequentemente ainda é marcada de um modo mais ou menos explícito pelo 

professor (por uma pausa ou por um comentário meta discursivo, por exemplo) e é 

objecto de estratégias sempre desencadeadas por ele e que em grande número dos casos 

são do tipo de tutela da actividade do aprendente, mais especialmente de facilitação da 

expre8são, da tarefa verbal ou da intercompreensão, assim como de regulação da 

comunicação e de organização do trabalho pedagógico e dos processos de ensino/ 

aprendizagem. A estratégia de reformulação e todo o tipo de estratégias explicativas 

têm um lugar marcado nestas trocas, assim como a de exibição e pontuação das tarefas 

pedagógico-verbais. 

Em termos do desencadeador, ele é da responsabilidade do professor, que age 

segundo representações dos aprendentes nas suas múltiplas competências, representações 

essas cuja origem já foi discutida no capítulo 3, 4.5.2 .. Assim, usando os termos de 

Chabrol (1990), trata-se de um tipo de troca que denota uma regulação ego-centrada 

antecipada do processo de ensino/aprendizagem, na qual se antecipam as operações de 

apropriação verbal e de confronto com a LE do interlocutor. 

Por todas estas características, são episódios onde não existem jogos enunciativos 

e que, consequentemente, denotam um espaço interactivo fixo (ver noção atrás; ci. 

Matthey, 1990). 

Numerosos estudos se debruçaram sobre este tipo de episódios, em situação 

escolar ou não, assinalando a dificuldade em os identificar devido à frequente ausência 

de marcas explícitas (ci., entre muitos outros, Apfelbaum, 1991b; Araújo e Sá, 1993; 

Alber & Py, 1986a, 1986b; Ançã, 1992; Arditty, 1987b; Bange, 1991a; Bautier-Castaing, 

1990; Chabrol, 1991; Chaudron, 1982; Coste, 1986a; Dausendschõn-Gay, 1988; De 

Gaulmyn, 1986; De Pietro, 1988; Deen, 1994; François, 1990; Giacomi & Hérédia, 1986; 

Gülich, 1986b; Gülich & Kotschi, 1983; Hélas, 1991; Hérédia, 1987; Hérédia-Deprez, 

1990; Jeanneret, 1992; Kotschi, 1986; Lefebvre, 1991; Levelt, 1983; Matthey, 1990; 
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Murphey, 1986; Noyau, 1984; Vasseur, 1987b; Viollet, 1986; Vion & Mittner, 1986; 

Widdowson, 198536). Em particular, nem sempre é fácil distinguir entre auto-rupturas 

provocadas por problemas de composição textual (desconcentração, esquecimento de 

um termo, competência em LE reduzida, etc) ou por intenções adaptativas, situação 

muito frequente, por exemplo, nos episódios de redução e de simplificação (d. Araújo e 

Sá, 1993; Berrendonner & Parret, 1990; De Pietro, 1988; Faerch & Kasper, 1980b; Gülich, 

1986b; Riley, 1985c: 105). Note-se que esta questão é especialmente pertinente no nosso 

contexto investigativo, pela reduzida competência dialógica de alguns professores (d. 

comentário no capítulo 3). 

A perspectiva dos estudos referidos é sempre dialógica, o que resulta da sua 

opção por uma abordagem interactiva. Parte-se mais concretamente do pressuposto de 

que, apesar da sua natureza monologaI revelada na estrutura intra-intervenção, são, 

como quaisquer outras, trocas profundamente dialógicas, embora se trate de casos de 

"dialogismo interior", no sentido que lhe dá Bakhtine'7: 

"En effet, l'énonciation est le produit de l'interaction de deux individus socialement 
organisés et, même s'iI n'y a pas un interlocuteur réel, on peut substituer à celui-ci le 
représentant moyen du groupe social auquel appartient le locuteur. Le mot s'addresse à un 
interlocuteur; iI est fonction de la personne de cet interlocuteur ( ... ) II ne peut y avoir 
d'interlocuteur abstrait; nous n'aurions pas de langage commun avec un tel interlocuteur, 
ni au sens propre ni au sens figuré" (1977: 123). 

Assim, Kotschi, estudando o trabalho de composição textual, mostra que "Formuler 

c'est résoudre des problemes communicatifs" (1986: 209) e que este esforço de resolução 

não tem sentido na ausência do destinatário a quem se dirige o texto, isto é, que toda a 

produção discursiva é não só acção mas inter-acção. É dentro deste quadro que Baylon 

& Mignot (1991: 265 e seguintes) classificam a antecipação da interpretação do 

interlocutor e a sua respectiva projecção no enunciado verbal como um dos "métodos" 

utilizados na comunicação interpessoal (d. também Gülich, 1986b e atrás, capítulo 1) e 

que Authier-Revuz (1990: 176) enfatiza a existência permanente de uma negociação com 

a imagem do outro, uma conduta que faz intervir o "tu" ou a sua imagem reflexiva na 

36 O projecto europeu "Formes d'interaction communicative en situation de contact entre interlocuteurs 
français et allemands", sediado em Bielefeld, tem-se dedicado com frequência à análise destas trocas, como 
se verifica em Gülich (1986b, 1990b), entre outros (d. referência no capítulo 3, nota 5). 

37 Note-se que outros autores discordam deste entendimento, como Widdowson (1985), que considera 
que nestas trocas não existem procedimentos negociativos. Ver Roulet et aI (1985), a partir de Bakhtine, 
quando distinguem entre discurso monologaI e discurso monol6gico, e ainda a discussão desta problemática 
atrás, a propósito do desencadeador que corresponde às TAA, e no capítulo 1, sobretudo com Baylon & 
Mignot (1991: 263-264) e Kerbrat-Orecchioni (1990). 
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enunciação do "eu". Lefebvre (1991) conclui nesta medida que o movimento de auto

ruptura nunca é auto-centrado mas sempre dialógicd8. 

Este ângulo de análise das TAA permite abordar o seu sentido pedagógico. Em 

particular, ajuda a integrá-las no quadro de uma teoria de ensino/aprendizagem de 

tipo social, isto é, a relacioná-las com a crença do professor quanto ao seu papel de 

mediador da relação entre o aprendente, a LE e a actividade verbal (cf. Ellis, 1990: 

capítulo 5). 

Ajuda ainda a entendê-las enquanto manifestação positiva da disponibilidade do 

professor para adaptar a interacção ao aluno-interlocutor. Mais concretamente, mostra 

que reflecte sobre a língua-alvo e as operações que conduzem à sua aprendizagem, e 

que confronta e procura aproximar os modelos verbais e cognitivos que actualiza com 

as capacidades de tratamento do aprendente. 

Numa palavra, a abordagem interactiva das T AA permite conceptualizá-Ias como 

uma das medidas da competência pedagógico-interactiva do professor. 

Concluindo, as TAA assumem um valor pedagógico inconstestável: elas facilitam 

a tarefa verbal do aprendente, preparando os dados cognitivos e verbais com que se 

confronta e que eventualmente deve utilizar. Dito de outro modo, possibilitam um 

"arranjo" da tarefa (Matthey, 1990) que aumenta o seu índice de sucesso e encoraja o 

aprendente, dando-lhe uma sensação de êxito, importante condição afectiva para a 

aprendizagem da LE. 

Por tudo isto, pensamos que são episódios fundamentais na análise da 

predisposição adaptativa da aula de LE. 

3.3.2. Trocas de adaptação por reacção colaborativa (T AR) 

São trocas induzidas por um processo anterior pilotado pelo professor que elicia 

do aprendente manifestações constante do saber e reage quando as considera 

inadequadas, de acordo com concepções de adequação cuja extrema subjectividade e 

variação já foram comentadag39. 

38 Note-se que a comum distinção proposta por Roulet et aI (1985) entre monologai e monol6gico pretende 
dar conta das potencialidades interactivas de textos monológicos como este. Encontramos também aqui a 
noção dos mesmos autores de diafonia potencial. 

39 Esta subjectividade, presente por exemplo quando trata certos erros e deixa passar outros, pode também 
ser discutida no quadro da vontade de não corrigir tudo e a todo o momento, para evitar rupturas constantes e 
estimular a participação do aprendente. Segundo Cicurel (1994c), a tolerância do professor quanto à maior 
parte dos erros em LE é uma das facetas da sua estratégia de indução da actividade do aprendente e de 
encorajamento da sua palavra. 
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Neste tipo de trocas, a fonte situa-se sempre no discurso do aprendente, podendo 

ser observável (caso de um erro), ou inferida (caso de um silêncio), mas sempre objectiva, 

já que todos os sujeitos da aula a constatam. O indicador de problema normalmente 

tem a sua origem enunciativa no professor, o que tem a ver com o facto de ser ele o 

representante da norma e o responsável pela organização do acto de comunicação, 

embora frequentemente seja acompanhado por manifestações de ruptura no discurso 

do aprendente (exemplo: silêncios), podendo consequentemente tratar-se quer de uma 

auto-ruptura, quer de uma hetero-ruptura, quer de ambas. Por tal motivo, estas trocas 

são particularmente utilizadas para estudar os actos de retroacção ou de feedback, 

sobretudo os negativos, nas suas múltiplas variações, e a forma como se encadeiam na 

estrutura da aula e como são utilizados para regular a interacção (cf. Cicurel, 1985: 78 e 

seguintes; Mehan, 1979; Vieira, 1993b: 164-166). 

Em termos estratégicos, de novo podemos constatar uma extrema variabilidade 

nestas trocas, com particular ênfase, no que diz respeito ao aluno, na classe de estratégias 

de afrontamento de um projecto induzido, de evitamento e de abandono, e, no que toca 

ao professor, de tutela da actividade do aprendente (com ênfase nas estratégias de 

completamento, putsch enunciativo e muito especialmente de retroacção e avaliação) 

(cf. estudos sobre as estratégias nestes episódios em Andersen, 1991; Cicurel, 1985, 

1994b; Dubé, Gagné & Germain, 1990; Van Lier, 1988). Um dos aspectos mais relevantes 

no modo de resolver as TAR prende-se com o envolvimento frequente de outros 

aprendentes nas operações de tratamento, espontâneo ou provocado pelo professor. 

Este último caso traduz a sua vontade de transformar um problema particular num 

objecto de reflexão pública, acreditando que tal problema pode ser partilhado por todo 

o grupo-classe e, portanto, que existe um certo grau de homogeneidade dos processos 

de aprendizagem. Note-se também aqui uma das especificidades da interacção na aula 

de LE já comentada, nomeadamente o facto do grupo de aprendentes funcionar como 

uma única instância enunciativa. 

Cazden (19.88: capítulo 5) referencia uma série de trabalhos que relacionam a 

variabilidade estratégica do tratamento dos problemas de aprendizagem com a sua 

natureza, com o aluno que os manifesta, com o número total de alunos da turma, com o 

momento da interacção em que ocorrem e ainda com a actividade em curso, para além 

de outros factores mais ligados às competências pedagógico-interactivas dos sujeitos 

(cf. capítulo 3, onde se discute esta questão). Convém ainda estender esta relação aos 

parâmetros da própria situação de comunicação (cf. Apfelbaum, 1991a; Schegloff, 

Jefferson & Sacks, 1977). 
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o episódio que segue ilustra uma das modalidades de construção da TAR presente 

no nosso corpus. 

Exemplo 72: configurações: TAR 

A6 
411 P 
412 A 
413 P 
414 A 
415 P 
416 ALS 
417 P 
418 ALS 
419 P 

qu'est-ce qu'iI fait à huit heures et demie 
iI arrive de college 
iI arrive+ 
de college 
iI arrive AV college 
au college 
au college/ on répete/ iI est huit heures et demie/ iI arrive au college/ répétez 
iI est huit heures et demie/ iI arrive au college 
tres bien/ 

o desencadeador das TAR é, como dissemos, o professor, a partir das reacções do 

aprendente. Assim, estas trocas exigem dele uma actividade interpretativa assente nas 

práticas e nos dados reais que vai encontrando ao longo da aula e uma atenção acrescida 

à forma como o grupo-turma reage às propostas metodológicas. Estão assim supostas 

atitudes de grande vigilância e monitoração não só do evoluir da interacção pedagógica, 

mas sobretudo dos modos como o aprendente nela participa, naquilo que supõem quanto 

a percursos de aprendizagem individuais e colectivos. 

A sua finalidade é claramente de resolução, isto é, visam ultrapassar da melhor 

forma possível um problema imprevisto que surgiu e se manifestou durante a realização 

das actividades. Cumprem assim funções pedagógicas fundamentais, porque criam 

condições para o aprendente estruturar e organizar a sua aprendizagem, confrontando 

os seus saberes, saber-fazer e hipóteses verbais com os de outros aprendentes, com a 

norma e com a própria progressão proposta pelo professor. 

A natureza colaborativa das TAR não esconde o seu domínio pelo professor 

(Cicurel, 1994a), particularmente manifestado pelo facto de lhe pertencer a decisão de 

transformar um determinado acontecimento verbal em fonte de uma TA e de conduzir 

as operações de reparação, na maior parte das vezes sozinho mas também com a ajuda 

do aluno que o produziu ou de outros. No entanto, elas demonstram também que o 

aprendente exerce um poder significativo sobre a evolução da aula. Por outras palavras, 

podemos afirmar que, em última análise, é o aprendente, nos seus saberes, percursos e 

estratégias de aprendizagem tal como se manifestam na aula, que as provoca. Assim, 

estes episódios mostram de um modo particularmente claro um aspecto do discurso da 

aula de línguas que comentámos no capítulo 2, 2.3.3., a sua natureza negociativa e 

colaborativa. Nonnon (1990) fala, a propósito, de uma criatividade negociada ou de uma 

improvisação colectiva e Cazden conclui, referindo-se a trocas deste tipo, que: "no lesson 

is under the teacher's unilateral control instead teacher behavior and student behavior 

reciprocally influence each other in complex ways" (1988: 92). 
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As TAR inserem-se com firmeza na estrutura canónica do discurso pedagógico, 

interrompendo-a momentaneamente. Concretizando, encontram a sua origem no segundo 

movimento (resposta do aprendente), constituindo-se a partir dele na sequência de uma 

avaliação negativa do professor no terceiro movimento, e concluindo-se com ou sem a 

emissão pelo aprendente do comportamento considerado satisfatório, o qual pode ainda 

ser objecto de um novo movimento de apreciação, agora positiva, da parte do professor 

(d. a análise estrutural destas trocas feita por Mehan, 1979). ilustram assim trocas 

parentéticas e mostram ao observador, sobretudo pela forma harmoniosa como a 

actividade principal é retomada, que são bem aceites pela cultura da aula e que 

correspondem ao modo como os sujeitos pedagógicos concebem a comunicação que 

nela se faz. 

A utilidade efectiva das TAR em termos das finalidades da aula de LE depende 

obviamente das operações de reparação escolhidas na sua relação com o processo de 

ensino/aprendizagem em toda a sua variabilidade e com o tipo de fonte problemática. 

A sua apreciação exige por conseguinte uma análise caso a caso que está fora dos 

limites desta reflexão. De qualquer modo, permitimo-nos lembrar alguns estudos que 

apontam para o parco efeito de reparações imediatas e rápidas, realizadas pelo professor 

que se limita a dar a resposta correcta, não encorajando condutas de autocontrolo verbal 

pelo aprendente (d. Grandcolas, 1986, referindo um estudo de 1981; d. também resenha 

de estudos em Cazden, 1988: capítulo 5). Segundo Cazden, apoiado em estudos que 

refere, este tipo de reparação desencoraja o esforço de aprendizagem e mantém o aluno 

na dependência instrucional do professor, sonegando-lhe meios e oportunidades para 

um autoconfronto com a sua IL e as suas hipóteses de funcionamento da língua-alvo e 

inibindo momentos metacognitivos úteis para o progresso de uma competência de 

aprendizagem e de comunicação. 

De qualquer modo, dão-lhe sempre ocasiões para avaliar as suas hipóteses e 

saberes verbais. ~esta medida, Van Lier considera a retroacção que nelas obtém como: 

"an important variable in language learning" (1988: 182). 

Resta afirmar que as TAR, ao revelarem o modo concreto como cada contexto 

lida com problemas reais, são um observatório extremamente útil das teorias pedagógicas 

postas em acção (Cazden, 1988: 89; Cicurel, 1985: 76). Note-se ainda que elas reflectem, 

quer da parte do professor, que manifesta espontaneamente vontade de acompanhar o 

percurso de aprendizagem e de o fazer de um modo personalizado, quer da do 

aprendente, que aceita esse acompanhamento, a orientação pedagógica do contrato de 

comunicação da aula de LE. 
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Podemos distinguir duas sub-configurações principais de TAR, segundo o grau de 

implicação do aprendente na construção da interacção pedagógica. Esta distinção é 

sobretudo útil porque corresponde a diferentes formas de o aluno se relacionar com a 

aula. 

3.3.2.1. TAR originadas num silêncio responsivo 

Estamos perante uma troca de adaptação deste tipo sempre que o comportamento 

do aprendente que constitui a sua fonte e que simultaneamente marca sem ambiguidades 

a existência de um problema é o silêncio, modo particular de reacção. às injunções do 

professor muito comum em situação de aula de LE onde, ao contrário de outros tipos 

de eventos, é uma forma de resposta legitimada, mesmo se eventualmente apreciada de 

um modo negativo. 

Note-se que o silêncio é aqui entendido como um movimento de resposta (d. 

noção atrás) com as mesmas características interactivas de qualquer outro, embora 

realizado através de códigos semiológicos não-verbais (d. Bachmann, Lindenfeld & 

Simonin, 1981; Saville-Troike, 1989: capítulo 2). 

No silêncio, o professor pode ler respostas do tipo "não sei", "não tenho a certeza 

se sei e prefiro não arriscar", "não quero saber", "estou a leste da aula", ou ainda "não 

sei imediatamente, preciso de mais tempo para responder" (d. Vieira, 1988: 35). Dito de 

outro modo, a resposta de silêncio, apesar de abdicar de meios verbais para se realizar, 

nem por isso deixa de ser significativa e de traduzir um importante conteúdo semântico, 

variável, que o professor descodifica para planificar a sua reacçãdo. Note-se que esta 

forma de conceber o silêncio é condição para, em termos empíricos, o abordarmos 

interaccionalmente, no quadro do que propusemos no capítulo 1, onde falámos na 

comunicação como um fenómeno caracterizado pela multicanalidade dos códigos a que 

recorre. 

Portador de significado, o silêncio tem necessariamente efeitos interaccionais, 

nomeadamente o facto de poder originar uma TA de um determinado tipo. 

40 Em Cosnier (1982) e Cosnier & Brossard (1984), o silêncio aparece como uma gestualidade quasi-linguística, 
isto é, que exclui o recurso à palavra mas que permanece significativa, podendo eventualmente ser substituído 
por uma palavra, expressão ou frase simples e com sentido breve, cuja função é conativa. Mais propriamente, e 
de acordo com as funções da linguagem de Jakobson, veicula uma mensagem que está orientada para o destinatário 
e que o interpela. Note-se ainda que o silêncio é muitas vezes acompanhado por gestos extra-comunicativos (Dejy, 
1984), aqueles que, numa interpretação rápida, são desprovidos de intenção comunicativa mas que podem ajudar 
na sua compreensão, como os gestos de conforto, autocentrados (note-se, ainda com Cosnier, que esta gestualidade 
pode também não surgir ao acaso e ser portadora de uma informação implícita que influencia todo o processo 
comunicativo e que frequentemente está já codificada pelo uso; Dejy, 1984 apresenta casos desta forma de 
gestualidade e procura definir-lhes o significado). Dejy (op. cit.) encontra alguns destes gestos ligados ao silêncio, 
como agitação, mudança de posição depois de uma aparente imobilidade, abaixamento do olhar, barulho ou 
batimentos dos pés, gestos que podem exprimir, por exemplo, aborrecimento, saturação ou vontade de não 
colaborar. 
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Nas trocas que assim se iniciam, a marca da ruptura e a fonte coincidem e ambas 

se encontram no discurso do aprendente, o que faz delas um factor de desencadeamento 

de uma TA muito mais forte do que um erro explícito que o professor pode sempre 

ignorar se não quiser tratá-lo, isto é, que o professor pode deixar passar diluído na 

rapidez da aula sem que ninguém se aperceba sequer da sua ocorrência. No caso de um 

silêncio, a pressão interactiva é maior, por corresponder a uma ruptura prosodicamente 

marcada e demasiado notória dentro do ritmo rápido de circulação da palavra da aula. 

Note-se, nesta medida, que estamos aqui face a fontes objectivas e inferidas. 

Ruptura na interacção pedagógica que denota a existência de obstáculos na 

realização das tarefas, obstáculos esses a exigir reparação, o silêncio implica portanto, 

normalmente, a emergência de episódios interactivos adaptados. Episódios 

necessariamente sustentados no diagnóstico preciso do problema em causa, o qual apela 

para uma actividade interpretativa do professor particularmente delicada, já que, por 

um lado, a informação da dificuldade não se faz acompanhar de uma informação 

correlativa das suas causas e consequências e, por outro, se trata de um momento da 

aula vivido pelo professor com alguma ansiedade e temor. Ser capaz de fazer falar o 

silêncio é assim, neste contexto, uma capacidade fundamental para gerir eficazmente as 

TAR que nele se motivam. 

Em termos estruturais, estes momentos iniciam-se por uma ruptura na 

comunicação pedagógica situada na intervenção do aprendente, que recusa tomar uma 

palavra que lhe foi atribuída ou a abandona a certo momento, ou seja, situam-se no 

segundo movimento da estrutura ternária clássica do diálogo pedagógico, sendo seguidos 

por uma troca de extensão e estrutura muito variáveis, eventualmente fechada com a 

emissão pelo aprendente responsável pela ruptura do comportamento verbal inicialmente 

esperado e pelo assentimento do professor, após o que se retoma o diálogo interrompido. 

No entanto, pelos motivos atrás expostos, elas conduzem também frequentemente a 

episódios nos quais o aprendente que deu a resposta silenciosa é interactivamente 

despromovido, já que perde o direito à palavra, que é redistribuída pelos seus pares. As 

duas trocas incluídas no exemplo 73 ilustram ambos os casos. 

Exemplo 73: configurações: TAR por silêncio 

A8 
196 P 
197 A 
198 P 
<SIL> 

<SIL> 

199 A 

pour / pour quoi faire/ pourquoi est-ce qu'ils parlent avec les concierges 
parce qu'ils <SIL> 
parce qu'ils ... pourquoi 

pourquoi est-ce qu'on parle avec le concierge/ normalement/ / pour+ 

savoir des ... 
clés 
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200 P 

A3 
433 P 

<SI L> 

434 A2 
435 P 

oui! pour avoir la clél ouil pour savoir des informationsl pour avoir des 
informationsl sur la location de l'appartementl tres bienl I 

oui? bonl va aux toilettesl nous avons présentl <lê> tres bienl continuei I vous+ 
<para o A do Q> 

vousl quoi+ vousl quoi+ <para a Tr> 
vous avez 
vous avez tres bienl vous avez+ ahml vas-y <dirige-se de novo ao A do Q> 

Os raros investigadores que se debruçam sobre estes momentos em situação 

escolar, procurando por sua vez fazer falar o silêncio, puderam observar a sua extrema 

complexidade e fragilidade. Embora não seja nosso objectivo neste momento proceder a 

uma teoria do silêncio, julgamos útil, dado o seu real significado em aulas de LE não 

acompanhado por uma proliferação de trabalhos, demorar aqui um pouco a nossa 

reflexão. 

O silêncio em situação pedagógica tem sido analisado sobretudo enquanto 

manifestação de recusa de participação, de desinteresse e de desmotivação por parte do 

aprendente, ou, mais globalmente, de um "mal-estar comunicacional" (Co'ianiz, 1990a: 

57), em estudos muito generalistas que desenvolvem interpretações de índole sociológica 

e psicológica, perspectivando-o enquanto marca de situações relacionais difíceis (d. 

Co'ianiz 1990a, 1990b; Co'ianiz & Prieur, 1991; Girardet, 1992). As suas causas são 

procuradas nas relações entre a escola e o meio (social, familiar, económico ... ), a escola 

e o indivíduo (expectativas, necessidades, projectos de formação, características psico

genéticas .... ) ou, mais restritamente, entre o professor e o aluno (despersonalização da 

relação, hierarquização do poder, abusos de autoridade, indiferenciação dos sujeitos ... ). 

As situações educativas problemáticas (como os meios desfavorecidos, as turmas com 

elevado índice de alunos provenientes de meios de emigração, os grupos indisciplinados 

ou violentos) são escolhidas para a realização de estudos assim orientadog41 . 

A nossa abordagem demarca-se necessariamente desta. Local e selectiva, de 

natureza didáctica, pretende analisar o silêncio no âmbito do funcionamento da interacção 

41 A revista Travaux de Didactique du Français Langue Etrangere organizou em 1991 uma Mesa 
Redonda em torno do tema "Recusa de participação na aula", na sequência de uma série de reflexões 
preliminares de índole teórica sobre situações de comunicação pedagógica difíceis desenvolvidas pelo 
grupo Didaxis e documentadas nalguns artigos nela publicados (Coianiz, 1990a, 1990b; Coianiz & Prieur, 
1991; Girardet, 1992). A discussão sociológica que teve então lugar, envolvendo professores de vários 
níveis de ensino e de todas as disciplinas que se debruçaram essencialmente sobre situações escolares com 
crianças provenientes da emigração e apresentando dificuldades de adaptação ao sistema e à linguagem 
escolar, permitiu enquadrar o silêncio no âmbito de um fenómeno mais complexo e global de recusa de 
participação e compreendê-lo numa primeira abordagem como uma linguagem a apreender e a interpretar 
em toda a sua complexidade, proveniente e sintomática de uma relação difícil com os objectos e as práticas 
da escola. 
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em aula de LE, enquanto manifestação de uma ruptura que pode implicar a emergência 

de episódios interactivos adaptados (ver, num outro quadro, a esquematização das 

figuras de silêncio proposta por Pedrosa de Jesus, 1991, que o define como uma pausa 

interaccional demorada). 

Na sequência desta delimitação interactiva do fenómeno em causa, muito adstrita 

ao sistema de circulação da palavra, e de um olhar preliminar para as situações de 

silêncio encontradas no nosso corpus, constatámos a dificuldade em distinguir entre 

duas causas de silêncio presentes, apesar de cada uma delas denotar fenómenos 

pedagógicos de índole bem diferenciada (d. Le Bray, no prelo, que dá mostras da 

mesma dificuldade): 

o silêncio que de facto traduz a intenção do aluno de não responder (por não 

saber, por estar distraído, por estar desmotivado, por não querer arriscar ... ), 

logo, que é em si mesmo uma resposta; 

o silêncio que é criado pelo professor que, no âmbito do ritmo rápido da aula, 

retira a palavra ao aluno que está a utilizar um tempo de resposta 

subjectivamente considerado excessivo, assim o impedindo talvez de responder 

e, consequentemente, causando a situação de ruptura. 

Neste último caso, estamos perante um tipo de silêncio que antecede uma resposta, 

fazendo parte dela, ligado ao tempo cognitivo requerido pela tarefa, conceptualizado 

por alguns autores como silêncio de aprendizagem (d. Le Bray, no prelo; Roch, 1989), mas 

que, na aula, prefigura também um caso de silêncio interactivo, já que o organizador e 

gestor da palavra assim o decide42
• 

A dificuldade em distinguir entre ambos os tipos de silêncio não nos pareceu ser, 

numa primeira análise do corpus, exclusiva do investigador mas também de todo o 

grupo-turma e particularmente do próprio professor, cuja pressa. em fazer evoluir o 

texto pedagógico o torna indisponível para uma interpretação mais racional deste 

42 Note-se o carácter paradoxal desta reação ao silêncio de aprendizagem, sabendo-se que o trabalho 
cognitivo é frequentemente também um trabalho silencioso, e que tomar a palavra em LE representa um 
considerável esforço cognitivo que pode ocupar mais ou menos tempo de acordo com as escolhas disponíveis 
para o aluno em função da tarefa verbal proposta (cf. nesta mesma linha, Le Bray, no prelo). O silêncio, 
mesmo se retarda a produção do texto, traduz nesta situação um trabalho prévio indispensável a essa 
produção que o professor curto-circuita interpretando-o como estratégia de abandono ou de passividade. 
Na compreensão desta atitude pedagógica importa aqui ter em conta os custos interactivos do silêncio num 
contexto comunicativo em que temos uma instância plural como interlocutor, geralmente impaciente, cuja 
participação equilibrada e ordenada deve ser gerida momento a momento. Le Bray (op. cit.), referindo-se a 
estes custos e ao facto do aluno saber que um tempo de resposta excessivo implica perder a palavra e 
eventualmente tem consequências ao nível da sua hetero-imagem, alude a alguns subterfúgios a que recorre 
para o preencher e para manter a palavra, subterfúgios esses que podem ser úteis ao professor na 
interpretação deste tipo de reacção. 
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comportamento do aprendente. Note-se também J:l\esta reacção do docente o medo dos 

espaços despidos de palavra, sublinhado por outros didactas: "Tout professeur sait que 

le silence des éleves ( ... ) a quelque chose d'inquiétant" (Cicurel, 1994a: 30; ver ainda 

Germain, 1994a; Le Bray, no prelo; Pedrosa de Jesus, 1991; Roch, 1989; Vieira, 1988; 

Soulé-Susbielles, 1984a). A este propósito, atente-se nas seguintes palavras de Bakthine: 

"Pour le discours (et, par conséquent, pour l'homme), rien n'est plus effrayant que 

l'absence de réponse" (cit. in Kerbrat-Orecchioni, 1986: 11). 

Podemos então concluir que o silêncio em aula de LE não é necessariamente 

sinónimo de dificuldade ou recusa de participação. Correlativamente, as TAR que a 

partir dele se constituem não são também sempre pertinentes nem pedagogicamente 

verídicas naquilo que supõem. 

3.3.2.2. T AR originadas em comportamentos verbais do aprendente 

São trocas desencadeadas por erros ou outros comportamentos verbais 

considerados inadequados, comportamentos esses que vêm na sequência de uma 

solicitação do professor e que denotam dificuldades na realização da tarefa verbal 

proposta. São extremamente frequentes no nosso corpus (ver exemplo 72). 

Esta configuração de TA, na qual se situam a maior parte dos episódios de 

retroacção negativa e de comportamentos avaliativos, apreciativos e correctivos, está 

abundamente ilustrada na literatura didáctica sob a designação de trocas de reparação, de 

correcção ou de tratamento interactivo de problemas (d., entre muitos outros, Andersen, 

1991; Cazden, 1988; Cicurel, 1985, 1990; Dubé, Gagné & Germain, 1990; Faerch, 1985; 

Germain, Hardy & Pambianchi, 1991; Kramsch, 1984a; Landriault, 1986; Levelt, 1983; 

Mehan, 1979; Nystrom, 1983; Reich & Rost-Roth, 1991; Riley, 1985a, 1985d; Schegloff, 

Jefferson & Sacks, 1977; Van Lier, 1988; Vieira, 1993b; Chaudron, 1988, oferece-nos uma 

resenha destes trabalhos). Frequentemente, alguns dos estudos que a analisam ignoram 

a sua dimensão adaptativa, focalizando-se em aspectos formais da construção dos saberes 

e alienando a relação triangular que se estabelece entre o aluno, o saber e o professor. 

Com Kramsch, pensamos, no entanto, que: "TI vaut mieux considérer la réparation de 

problemes et d'erreurs comme un 'ajustement interactionnel' ou 'contrôle pragmatique' 

plutôt que comme la correction de 'fautes' vue dans une perspective norma tive" (1984a: 

64; esta mesma concepção interaccional de reparação está presente em autores como 

Landriault, 1986: 124; Cicurel, 1985: 80; Van Lier, 1988; Vieira, 1993b). 

Estas configurações, recorrentes em aula de LE, são tipificadoras do discurso 

pedagógico, como sublinha Van Lier quando define esta aula como: lia matter of 
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continuous adjustment between speakers and learners obliged to operate in acode 

which gives them problems" (1988: 180). Tal se deve, em certa medida, à importância 

que assume a norma na escola (note-se nesta medida que a sua frequência depende 

muito do estatuto do erro em cada contexto preciso). Elas mostram em particular o 

exercício pelo professor do seu dever interactivo de "arbitrar" a interacção (Cicurel, 

1990) e do seu poder estatutário de avaliar, decidindo do que está certo ou errado. 

Reflectem ainda o formato típico desta forma particular de interacção, que assenta nas 

constantes injunções pelo professor da actividade verbal do aprendente e evolui em 

função das suas respostas. 

Quanto à sua estrutura, as TAR deste tipo são normalmente muito bem marcadas 

a nível interactivo, com um esquema semelhante à sua congénere anterior, esquema 

cujas fases a seguir discriminamos no âmbito da estrutura canónica do discurso da aula 

(d. Riley, 1985a: 95; Reich & Rost-Roth, 1991; ver exemplo 72): 

injunção do professor; 

resposta problemática do aluno; 

reacção (início eventual da troca de reparação, mais ou menos longa e 

expandida); 

(eventual) emissão pelo aluno do comportamento adequado; 

(eventual) assentimento do professor; 

retomo da troca interrompida. 

3.3.3. Trocas de adaptação de constituição colaborativa (TAC) 

As TAC são trocas que se desenvolvem na materialidade da co-acção verbal, 

sempre que os sujeitos, envolvidos em tarefas para as quais possuem competências 

diferenciadas e conscientes deste facto, constroem em conjunto o texto, na sequência de 

uma construção também conjunta do problema que nelas se trata, negociando entre si e 

aceitando-se mutuamente como parceiros dialógicos influentes. 

A fonte problemática, assim como as marcas que assinalam a ruptura, podem 

situar-se assim no discurso de ambos os actores, que confundem as suas vozes em jogos 

verbais legitimados em aula de LE, durante os quais o professor desliza para o lugar 

enunciativo do aprendente e depois lho devolve. 

Dois tipos de TAC estão presentes no nosso corpus, distinguindo-se entre si 

muito claramente pela origem da sua fonte: o professor ou o aluno. 
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3.3.3.1. TAC com a fonte no discurso do professor 

Este tipo de troca segue um pedido metacomunicativo de regulação da interacção 

realizado pelo professor, ao qual a turma colectivamente ou um dos seus membros 

responde. Desencadeada sempre pelo professor, que institui o objecto problemático 

sozinho, a TAC distingue-se da TAA pelo facto do docente colocar à apreciação da 

turma a justeza da sua antecipação, verificando interactivamente o seu grau de 

problematicidade antes de proceder a um eventual tratamento. O docente mostra assim 

claramente que conta com o grupo-turma para fazer avançar a aula e que o considera 

um parceiro influente na planificação em tempo real das actividades de linguagem. A 

função da TAC é controlar as actividades verbais, procurando o professor verificar se 

existem as condições necessárias para poder prossseguir. 

Estas TAC têm como fonte um objecto observável, cujo grau de reconhecimento 

interactivo quanto ao carácter de problematicidade se desloca de uma para outra das 

circunstâncias consideradas: começando por ser subjectiva (é o professor que a antecipa) 

torna-se posteriormente objectiva (é o aprendente que a confirma). Em termos do 

indicador de TA, a ruptura situa-se numa primeira fase no discurso do professor, num 

movimento de auto-ruptura, estendendo-se depois eventualmente ao do aluno, e é 

sempre explicitamente marcada, já que o que se pretende é assegurar o grau de 

compatibilidade entre as acções pedagógicas do professor e as do aluno. 

O exemplo 74 apresenta três destas TAC do nosso corpus. Nelas se observa a 

abertura ao aprendente do discurso e da progressão da aula, podendo este interferir, 

por meio de uma resposta negativa às questões reguladoras do professor, naquilo que 

se passa. Note-se que os alunos recebem com algum cepticismo esta abertura, isto é, 

que não acreditam nela e interpretam a questão do professor como algo retórica (por 

exemplo, respondendo baixinho, como se fosse inútil a resposta, em A11, ou não 

persistindo em respostas com maior poder regulador, em A13). Esta atitude perante a 

regulação do professor rel~ciona-se certamente com uma apreensão profunda da cultura 

comunicacional da aula, onde regulações retóricas deste tipo são extremamente 

frequentes. No entanto, a efectiva possibilidade de intervenção que assim lhes é dada 

fica claramente demonstrada em A14. 
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Exemplo 74: configurações: TAC -fonte no discurso do professor 

All 
213 P 

214 A 
215 P 
216 A 
217 P 

( ... ) est-ce que vous voulez que j'écrive les mots au tableau/ vous avez les mots les 
mots dans le texte/ est-ce qu'il est nécessaire que j'écrive au tableau les mots 
non <baixinho> 
oui/ounon 
non 
non/ vous avez les mots dans le petit texte/ d'accord/ 
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A13 
384 P 
385 A 
386 A 
387 P 
388 ALS 
389 P 

A14 

[continua a ler] vous avez compris la bande dessinée 
oui 
non 
ouiou non 
oui 
bonl 

303 P travaillez en silencel I [a P continua a passar pelos grupos de trabalho tirando 
dúvidas aos ALS] bonl vous avez fini 

304 ALS nonl non 
305 P oui! alorsl dépêchez-vousl ( ... ) [a P continua a passar pelos grupos de trabalho 

tirando dúvidas aos ALS] est-ce qu'on peut corriger ce que vous faitesl est-ce que 
tout le monde a fini son dialoguei oui ou non 

306 ALS oui 
307 ALS non 
[a P continua tirar dúvidas aos ALS] 
( ... ) 
311 P ( ... ) bonl vous avez fini 
312 ALS oui 
313 P bonl 

Importa ainda notar que estas TAC se situam preferencialmente em certos 

momentos bem precisos da aula, como por exemplo na junção dos passos, após o 

fornecimento de instruções, ou na fase final da realização de certas actividades menos 

sujeitas ao controlo do professor (d. exemplo 74, A14, e 75). 

Exemplo 75: configurações: TAC - fonte no discurso do professor: 

localizações privilegiadas 

A11 
410 P 

411 ALS 
412 P 

( ... ) maintenant nous allons voir quelle est la couleur de ses cheveuxl nous allons 
décrire ses cheveuxl ses yeuxl nous allons faire la caractérisation de François I I 
ehl vous avez une fiche que votre camaradel vous a distribuéel cette fiche est 
une photocopie de Françoisl ahml et au même temps que nous allons voir le 
nouveau vocabulaire vous allez compléter votre fichei vous avez compris 
oui 
ouil I bonl I 

As TAC deste tipo, quando efectivas, denotam a vontade colaborativa do professor 

em fazer participar a turma nas decisões interactivas, nomeadamente no que toca à 

gestão do tempo pedagógico, das tarefas e da translíngua, resultando de operações de 

negociação que, mais uma vez, são responsáveis na aula pelos momentos de co

construção e de imprevisibilidade a que aludimos no capítulo 2. Numa palavra, o docente 

mostra assim à turma que as suas decisões quanto à planificação são sempre, de algum 

modo, condicionadas (d. Charlier), isto é, que são susceptíveis de modificação durante a 

aula. 

3.3.3.2. T AC com a fonte no discurso do aprendente 

Trata-se de uma das figuras de TA mais frequentes no nosso corpus. Desencadeadas 
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colaborativamente pelo professor e pelo aluno, a fonte problemática, que ao mesmo 

tempo funciona como marca de ruptura, situa-se num primeiro momento no discurso 

do aprendente para logo de seguida transitar para o do professor, professor que revela 

deste modo uma forte vontade pedagógica de ajudar o aluno a explicitar para si mesmo 

a natureza da dificuldade e a ultrapassá-la com a sua ajuda (d. uma exemplificação em 

Gülich, 1990). São assim frequentemente episódios de putsh enunciativo, reveladores da 

extrema flexibilidade dos espaços e lugares enunciativos da aula de LE (d. análise no 

capítulo 2, 2.2.1.1.). 

Estas trocas nem sempre se distinguem claramente das TAR, sendo por vezes 

difíceis de classificar no quadro da nossa tipologia. Usamos como critério de distinção o 

seu posicionamento relativamente ao problema que trata, o qual elucida a sua função e 

quem a desencadeia. Caso seja posterior, remetendo para um erro ou uma qualquer 

dificuldade efectivamente manifestada e com existência empírica, classificamo-la como 

TAR. Caso tenha lugar no decorrer da fabricação conversacional, constituindo-se, 

desenvolvendo-se e precisando-se, quer a troca quer o problema, ao mesmo tempo que 

o texto evolui, classificamo-la como TAC. 

o exemplo 76 apresenta duas trocas deste tipo. 

Exemplo 76: configurações: TAC - fonte no discurso do aprendente 

A9 
145 P 

146 A 
147 P 
148 A 
149 P 
150 A 
151 P 

A9 
426 P 
427 A 
428 P 
429 A 

430 ALS 
431 A 

432 ALS 
433 A 
<risos> 
434 ALS 
435 A 
436 P 
437 ALS 

parce que argent c'est un nom/ oui! et pourquoi tu n'as pas mis DE et tu as mis d 
apostrophe 
parce que/ argent/ ahm 
commence 
commence 
par 
par une/ *vo/ vogal* (LM) 
voyelle/ tres bien/ parce que argent commence par une voyelle/ 

tu veux raconter l'histoire/ vas-y / qu'est-ce qui s'est passé 
ahm/ les bergers <para a P> 
<INT> le berger/ tu parles/ à tes camarades 
<virando-se para a T> ahm/ le berger Frédéric a volé des moutons/ <fala recitando> 
son frere Childéric/ a/ la <hesita> 
a lavé . 
a lavé les moutons/ son frere/ Childéric a tondu [-du] le mouton/ et son frere/ 
ahm <hesita> 
Médéric <baixinho> 
Médéric 

Albéric 
a mangé le mouton 
oui/ c'est bien 
oui 

Várias vezes constatámos que o professor integra outros alunos nestas trocas ou 

que eles se envolvem espontaneamente em episódios generalizados de negociação dos 
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sentidos, saberes e competências (ver exemplo anterior, A9). 

Estas TA, qualificadas de colaborativas, não deixam de traduzir mais uma vez os 

jogos de poder da aula de LE e de exibir frequentemente o forte domínio interactivo do 

professor. Exemplificando, nelas ocorre muitas vezes o mesmo fenómeno de precipitação 

pelo docente que observámos a propósito do silêncio. Pretendendo com alguma obsessão 

ocupar permanentemente o tempo com a palavra, o professor tende a interpretar toda e 

qualquer hesitação ou fenómeno de auto-interrupção do aluno c.omo um pedido implícito 

de ajuda, cortando-lhe inoportunamente a palavra e assim lhe retirando o tempo 

cognitivo necessário para a realização de um projecto verbal que podia ser possível sem 

tutela. Esta conduta impede o aprendente de desenvolver meios próprios de auto

reparação e de auto-monitoração do seu próprio discurso, fundamentais para uma 

competência de comunicação exolingue (d. análise destas trocas em Andersen, 1991). 

3.3.4. Trocas de adaptação por solicitação (TAS) 

As TAS são trocas que decorrem de um esforço particular feito pelo aluno, no 

sentido de resolver um determinado problema individual que identifica mais ou menos 

claramente. 

Na medida em que as seleccionámos para o estudo empírico da actividade de 

adaptação (ver Secção II), limitamo-nos aqui a defini-las brevemente, com o objectivo 

de completar o paradigma das figuras das TA. 

Iniciadas por um movimento da iniciativa do aprendente, as TAS denotam uma 

partilha do poder discursivo que remete para uma relação de ensino/aprendizagem 

aberta e mutuamente influente e para a possibilidade daquele participar activamente 

na construção do texto pedagógico, assumindo papéis que normalmente não lhe 

pertencem e co:r:sequentemente executando actos conversacionais novos e menos 

habituais, adstritos a esses mesmos papéis (como topicalizar, questionar, iniciar uma 

troca, gerir a circulação da palavra, propor actividades, etc). 

As TAS revelam um aluno motivado, implicado e participativo, com vontade de 

intervir na aula e com capacidade para o fazer, assim como um professor interessado 

em estimular essa motivação, aproveitando-a para a construção de momentos 

pedagógicos baseados na lógica interna das actividades de aprendizagem. Neste sentido, 

e de acordo com a tipologia dos esquemas interaccionais típicos da aula de LE proposta 

por Cicurel e já referida (1994a), são trocas semi-dirigidas, embora o professor conserve 
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naturalmente o seu papel de gestor da interacção e de fonte do saber. 

Retomando os termos da nossa análise, as trocas agora em foco são desencadeadas 

pelo aprendente com a função de resolver problemas próprios de aprendizagem. A 

fonte problemática pode estar situada numa intervenção do professor, de outro 

aprendente ou do próprio aluno que solicita, assim como nos materiais pedagógicos 

introduzidos na aula, é sempre objectiva e pode ser observável ou inferida. De qualquer 

modo, o indicador da troca tem sempre a sua origem enunciativa no aprendente, podendo 

constituir-se em auto- ou hetero-ruptura, e situa-se invariavelmente fora da intervenção 

da fonte (d. análise em Andersen, 1991; Araújo e Sá, 1993; Vasseur, 1991). 

Quanto à sua estrutura, as TAC afastam-se do esquema de base da interacção 

pedagógica. Elas iniciam-se na intervenção do aprendente que pode situar-se quer no 

segundo movimento da estrutura canónica quer num movimento autónomo de hetero

interrupção e finalizam-se, após um episódio mais ou menos extenso, quando aquele 

confirma a resolução do problema ou quando o professor, unilateralmente, o decide. De 

qualquer modo, trata-se sempre, como em todos os casos anteriores, de uma troca 

parentética. 

Por todas estas características e pelas suas finalidades, são trocas bem marcadas 

interaccionalmente, nas quais é normalmente fácil identificar os diversos constituintes 

(ver exemplo 77). 

Exemplo 77: configurações: TAS 
AIS 
729 A 
730 P 

stora/ stora/ e se for no plural! como é que fica 
c'est la même chose/ pour les comparatifs 

3.3.5. Trocas de adaptação complexas 

Certas TA do nosso corpus realizam-se de uma forma complexa, reunindo várias 

das figuras apresentadas. Este facto, que acontece especialmente nas TA longas e de 

estrutura expandida ou diferida, é revelador da diversidade das práticas verbais da 

aula, diversidade que nem 'sempre é facilmente apreendida pelos instrumentos de análise 

que os investigadores concebem. Liga-se ainda com as convenções dos contratos 

pedagógicos, em particular com a vontade que os sujeitos têm de resolver da melhor 

forma possível os problemas de ensino / aprendizagem, recorrendo para tal aos 

repertórios estratégicos de que dispõem em todas as suas possibilidades. Este tipo de 

trocas mostra ainda a abordagem e utilização complexas, holísticas e globais da língua

alvo. 

As trocas complexas que apresentam claramente uma figura dominante, são nela 

classificadas. Todas aquelas que reúnem várias configurações sem que possamos dizer 
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qual a que predomina, são consideradas mistas. 

o exemplo 78 apresenta uma troca mista que conjuga duas figuras, TAS + TAR. 

Exemplo 78: configurações: trocas complexas 

A15 
578 A 
579 P 
580 A 
581 P 
582 A 
583 P 
584 A 
585 P 
586 A 
587 ALS 
588 A 
589 A 
590 A 
591 A 
592 A 
593 P 
594 A 
595 ALS 
596 P 
597 A 
598 P 

<INT> storal stora 
oui 
quando começa por uma vogal nós 
<lNT> commentl I je ne comprends pasl tu parles en français 
<outro> comment que <hesita> 
quand 
quand <lND> commence 
quand le mot commence 
quand le mot commencel ahml pari ahm 
voyelle 
voyelle 
<INT> vogal mas a palavra 
voyelle 
<lNT> mas a palavra é plural 
oui 
voyelle+ 
voyelle mas a palavra é él no plural <risos> 
<IND>~ 
non non nonl au pluriel nonl nous avons un seul démonstratif 
~e.~ 
oui! 

3.4. Potencialidades interpretativas da tipologia 

A tipologia que acabamos de apresentar é um instrumento de abordagem dos 

episódios de adaptação com valor interpretativo. Por outras palavras, permite uma 

primeira análise das TA presentes num determinado corpus verbal evidenciando um 

certo número de preferências, regularidades e capacidades verbais que são reveladoras 

de modos concretos de pôr em prática o processo pedagógico. Neste sentido, é útil 

enquanto instrumento de investigação e formação em DL. 

Um dos interesses mais imediatos que nela encontramos é o facto de reunir, num 

único quadro explicativo de natureza metapedagógica, um conjunto de aspectos ligados 

às condutas verbais, aspectos cujo estudo aparece normalmente isolado. Mais 

concretamente, permite observar conjuntamente a acção interventiva do professor 

relativamente a um processo de aprendizagem desencadeado pelas actividades 

pedagógicas, actividades que mobilizam saberes e operações verbais e cognitivas que 

são também passíveis de evidenciação, tudo isto enquadrado num quadro relacional 

que cada figura permite ainda definir e que pressupõe uma determinada forma de 

professor e alunos estarem na aula e de a construir, ou seja, determinadas concepções 

educativas. ilustrando esta ideia, a evidenciação das tendências de distribuição das 

figuras de TA no contexto de uma turma elucida sobre algumas das expectativas dos 
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sujeitos quanto aos papéis sociais e verbais que devem assumir e quanto aos 

comportamentos que julgam ser os mais adequados tendo em vista a finalidade que 

perseguem, finalidade que fica também clarificada (d. Bernicot, 1991; Giacomi & Hérédia, 

1986). 

A análise das configurações privilegiadas dá assim informações úteis para a 

compreensão de algumas das mais importantes variáveis em jogo no acto de ensino / 

aprendizagem das LE. Em especial, permite identificar estilos pedagógico-interactivos e 

relacioná-los com teorias pessoais quanto ao ensino/aprendizagem da LE (d. Bernicot, 

1991, ou Hudelot, 1991, que destacam diferentes estilos dialogais na comUnicação adulto/ 

criança, de acordo com diferentes realizações da adaptação). 

Nesta mesma ordem de ideias, a abordagem de cada TA segundo as categorias 

propostas é ainda um meio de pôr em destaque as competências pedagógico-interactivas 

dos sujeitos e os modelos linguístico-interactivos-cognitivos que por seu intermédio 

surgem em cada contexto preciso, o que permite ainda realizar inferências pertinentes 

quanto às oportunidades aquisicionais criadas na aula. Hudelot (1991), a propósito, diz 

que classificar diferentes figuras de tutela corresponde a classificar diferentes géneros 

discursivos e, em última instância, diferentes jogos de linguagem. 

Por outro lado, a tipologia tem em conta e elucida certos aspectos fundamentais 

da comunicação em aula de LE. Por exemplo, destaca claramente a natureza da relação 

que entre si estabelecem o professor e o aluno e o estatuto de poder que cabe sempre, 

independentemente do grau de co-responsabilidade de cada figura específica, a este 

último, mesmo nas TAS, onde aparentemente o aluno adquire algum poder de decisão 

(d. idêntica reflexão em Hudelot, 1991, para o discurso do adulto com a criança). Destaca 

ainda a essência negocial da comunicação pedagógica. 

No que diz respeito â análise das potencialidades de cada uma das figuras de TA 

descritas face a um projecto de ensino/aprendizagem bem definido, a nossa hipótese, 

formulada na sequência de um certo número de pressupostos que fomos evocando ao 

longo desta Secção mas que serão explicitados na Secção TI, é que as figuras que denotam 

um grau mais elevado de equihbrio interaccional ou de co-responsabilização na resolução 

das rupturas comunicativas subjacentes às TA, assim como uma maior explicitação das 

dimensões de problematicidade, são aquelas que mais condições reúnem de poder 

reverter a favor da aprendizagem. Assentando em informações claras e públicas sobre o 

processo pedagógico, estas TA partem de interpretações objectivas dos percursos 
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aquisicionais e de diagnósticos empiricamente justificados dos problemas que surgem e 

das suas causas (d. Murphey, 1986, e atrás, capítulo 3; ver ainda Py, 1989, 1990). 

De qualquer modo, olhando as nossas figuras de TA deste ponto de vista, parece 

desde logo que elas constituem em si mesmas oportunidades de aquisição diferentes, 

porque se dirigem a diferentes processos e envolvem os sujeitos com o saber e entre si 

segundo laços próprios. Embora, como já dissemos, esta discussão seja sempre de algum 

modo especulativa, já que exige uma observação caso a caso e ainda porque todas estas 

configurações têm o seu lugar próprio na construção do discurso da aula, parece-nos no 

entanto útil avançar desde já com a ideia de que a obserVação dos processos de 

aprendizagem envolvidos em cada configuração específica é importante para retirar 

algumas conclusões a reinvestir em terreno pedagógico. 

Conclusão 

o esforço teórico efectuado nos capítulos anteriores com vista à apreensão do 

conceito que este estudo se propõe abordar, procurando não esquecer as suas vertentes 

essenciais e trabalhando uma noção contextualizada, isto é, que se desenha tendo como 

pano de fundo a cultura comunicacional da situação de referência, permitiu conceber o 

dispositivo de análise empírica apresentado neste capítulo. Ambos os procedimentos 

em causa, o teórico e o empírico, estão, por conseguinte, estreitamente interligados por 

laços metodológicos e conceptuais e não poderiam ter sido levados a cabo na ausência 

de dados verbais autênticos, devidamente organizados, contextualizados e submetidos 

a uma primeira estruturação que os preparou para esta abordagem racionalizadora (cf. 

Anexo). Neste sentido, importa sublinhar o contributo do trabalho apresentado no Anexo 

para o desenvolvimento conceptual da Secção I. 

o dispositivo operacionalizado neste capítulo 4 tem claramente uma natureza 

exploratória e encontra-se aberto a todas as precisões e restruturações que se mostrem 

pertinentes em função do seu confronto com dados verbais mais diversificados e ainda 

do olhar crítico de outros investigadores em Didáctica. De qualquer modo, pensamos 

que, porque tem subjacente um conceito próprio de actividade de adaptação 

desenvolvido numa óptica interaccional, porque o confronta com a realidade empírica e 

desse confronto faz nascer as categorias que o compõem, porque lhes dá uma orientação 

situacional e procura com elas aceder aos sentidos pedagógicos que os sujeitos atribuem 

às acções verbais, representa uma forma útil, no actual estado de conhecimentos da 

disciplina em que nos movemos, de abordar alguns dos aspectos da comunicação em 

aula de LE. 
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É o que faremos na secção seguinte, onde, apoiadas no corpo de conhecimentos 

teóricos e metodológicos que constituímos, pretendemos estudar empiricamente uma 

das figuras de adaptação agora identificada: as TAS. 
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Introdução 

o estudo que realizámos na Secção I permitiu identificar as configurações das 

trocas de adaptação em aula de FLE. 

Na Secção II, debruçamo-nos empiricamente sobre uma dessas configurações, as 

trocas de adaptação por solicitação (TAS), descrevendo-a compreensivamente a partir de 

um certo número de questões e explorando as suas qualidades e possibilidades do 

ponto de vista do processo de ensino/aprendizagem do francês na nossa escola. 

Enquanto investigação em Didáctica, o estudo persegue duas finalidades essenciais 

(d. definição do campo disciplinar em Andrade & Araújo e Sá, 1996; Galisson, 1994, ou 

Halté, 1995): aprofundar o conhecimento do objecto que se dá e explorá-lo nas suas 

potencialidades pedagógicas, dotando-se de argumentos válidos, com realidade empírica, 

para uma intervenção no terreno. 

O corpus de práticas verbais constituído e caracterizado interna e externamente 

fornece-nos o material de análise (d. Anexo), abordado segundo as mesmas perspectivas 

metodológicas (d. Anexo, volume I: 22-32). 

Assim, permanecemos num paradigma investigativo de orientação etnográfica, que 

visa a interpretação compreensiva do fenómeno em estudo na sua complexidade 

ecológica e de um ponto de vista endógeno e naturalista, preservando a cultura da 

situação e a racionalidade e intencionalidade dos seus actoresl . Deste modo, as categorias 

. e procedimentos de análise utilizados precisam-se no confronto constante com os dados 

e resultam de movimentos frequentes de aproximação e de distanciamento, pretendendo 

encontrar a ordem empírica, a funcionalidade e o significado dos factos. As conclusões 

a que se chega são sempre provisórias, parciais, prováveis e abertas, já que traduzem 

uma interpretação do investigador baseada nas próprias interpretações dos sujeitos que 

fabricam o acontecimento verbal e resultam de uma abordagem necessariamente 

Sobre esta orientação, ver, por exemplo, Bachmann, Lindenfeld & Simonin (1981); Coulon (1993); De 
Salins (1992); Delamont & Hamilton (1979); Gumperz (1989); Hammersley (1990); Saville-Troike (1989); 
Seliger & Shohamy (1987); Stubbs & Delamont (1979). Outros investigadores da interacção adoptam esta 
perspectiva de trabalho, como Chaudron (1988); Colletta (1995); Gülich (1990); Kerbrat-Orecchioni (1990); 
Matthey (1995); Mehan (1979) ou Van Lier (1988). 
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circunscrita dos dados (d. Breen, 1985, quando compara o discurso da aula a uma 

janela com vista parcial). 

Refira-se ainda que este estudo se situa no âmbito das investigações descritivas 

(d. tipologia das investigações em DL proposta por Gagné et aI, 1989, ou por Seliger & 

Shohamy, 1987, referida no Anexo, volume I: 25). 

A secção organiza-se em 4 capítulos. 

No primeiro, Do conceito à sua análise. Operacionalizações para um estudo empírico, 

define-se operacionalmente o objecto de estudo e descreve-se o instrumento de análise 

utilizado. 

o segundo, As TAS e as práticas da aula, é um capítulo de análise de dados, 

resultante da aplicação do instrumento concebido, cujo objectivo primordial é descrever 

e explicar as opções dos sujeitos pedagógicos na construção dos episódios verbais em 

foco. 

o capítulo 3, Das regularidades às variações e suas qualidades pedagógicas, foi concebido 

como uma síntese da análise precedente, enriquecida por uma perspectiva de 

questionamento e racionalização. Pretende-se explicitar os rituais que, de acordo com 

os nossos dados, estão presentes no modo como as TAS são construídas na aula de 

línguas, tal como as particularidades de cada contexto, relacionando uns e outros com 

aspectos próprios à cultura das situações e com a intencionalidade pedagógica dos 

actores, e discutindo, à luz de dados recentes sobre o processo de aprendizagem de 

uma LE, as suas circunstâncias aquisicionais. 

Finalmente, o capítulo 4, intitulado Incidências didácticas do estudo, é aquele onde 

mais explicitamente se faz intervir o discurso praxeológico da DL, disciplina vocacionada 

para a intervenção social, já que tenta repensar os conhecimentos acumulados pelo 

estudo empírico em função da melhoria das práticas interactivas da aula de línguas e 

da formação dos seus agentes. Nele está necessariamente presente, mais do que nos 

outros, o ponto de vista do investigador, ou seja, o nosso próprio conceito de aula de 

FLE. 
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Introdução 

Neste capítulo propõe-se uma definição operacional do objecto de investigação, 

como ponto de partida para o seu estudo empírico. 

O capítulo organiza-se em dois momentos. No primeiro, clarifica-se o objecto de 

estudo a partir da tipologia das trocas de adaptação apresentada no capítulo 4 da 

Secção I, mais propriamente o movimento de solicitação (AS) e a troca de adaptação por 

solicitação (TAS). Seguidamente, apresenta-se e exemplifica-se o instrumento de análise 

que concebemos para a sua abordagem compreensiva, nas categorias retidas. 

1. Para uma definição do objecto de estudo 

As trocas verbais que surgem em contexto pedagógico na sequência de solicitações 

dos alunos têm sido muito pouco estudadas, assistindo-se a uma ausência generalizada 

de trabalhos empíricos, notada também por outros investigadores (como Mehan, 1979; 

Pedrosa de Jesus, 1991; Vieira, 1993b). Ausência que provoca, do nosso ponto de vista, 

uma importante redução do conhecimento didáctico relativamente a fenómenos 

pedagógicos bastante significativos. Com efeito, e como teremos oportunidade de 

explicitar à frente, estamos em crer que as TAS estabelecem relações privilegiadas com 

a qualidade do processo de ensino/aprendizagem, na medida em que se originam num 

comportamento social do aluno tradutor do seu envolvimento e implicação num percurso 

de aprendizagem do saber e da autonomia, e ainda porque exemplificam episódios de 

convergência e de negociação dos projectos pedagógicos respectivos do professor e do 

aluno (d. suposições idênticas de outros investigadores do contexto escolar, como 

Crahay, 1989; Dalgalian, 1984; Kramsch, 1985; Mehan, 1979; Pedrosa de Jesus, 1991; 

Vieira, 1988; 1990; 1992a; Westholff, in Huttunen, 1993: 45-52). 

Convicções do mesmo tipo estão na base de frequentes estudos que tomam como 

objecto os episódios conversacionais iniciados pelos locutores-aprendentes em contextos 

exolingues ou endolingues, onde se reafirma a pertinência de abordar esta problemática 

na escola, vendo nela um dos pontos de contacto mais profícuos entre a DL e as 
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investigações que se debruçam sobre a apropriação de uma LE noutras situações sociaisI 

(cf., entre outros, Bange, 1991a; Dausendschon-Gay, Gülich & Kraft, 1989; Dausendschon

Gay & Kraft, 1991; Griggs, 1991; Jisa & Mariotte, 1990; Vasseur, 1987a, 1987b, 1990a, 

1990b, 1991, 1993, 1995). Nas solicitações do sujeito linguisticamente desfavorecido e 

nas reacções do interlocutor vêem estes autores indícios de uma atitude positiva de 

aprendente que confere uma natureza pedagógica ao episódio que a partir delas se 

fabrica: "les interactants agissent selon un contrat didactique manifeste: leurs activités 

ne s'expliquent pas exclusivement par les nécessités d'assurer l'intercompréhension 

mais par une volonté d'enseigner et d'apprendre" (Dausendschon-Gay & Kraft, 1991: 

47). 

As mesmas razões que apresentámos na Secção I (capítulo 3: 4.1.) para interpretar 

a marginalização da actividade de adaptação verbal na aula de línguas como objecto de 

estudo didáctico podem ser aduzidas para dar conta do desinteresse agora encontrado 

da parte daqueles que se debruçam sobre a comunicação educacional. 

Entre elas, ressalte-se em particular as que têm a ver com a própria história da 

Didáctica, domínio disciplinar recentemente constituído cuja definição urgente obrigou 

os investigadores a concederem prioridade à constituição epistemológica de objectos e 

metodologias próprias de investigação, isolando-se de outras áreas científicas, o que 

travou temporariamente o desenvolvimento de vertentes de estudo que exigem conexões 

interdisciplinares, como é o caso da análise da interacção pedagógica. 

Por outro lado, o parco número de análises do discurso em aula de LE sistemáticas, 

consequentes e organizadoras, adoptando uma óptica conversacional que permita 

relacionar os movimentos verbais com o desenrolar do texto na sua intencionalidade 

pedagógica e tendo em conta a especificidade do contexto, na sua cultura, 

constrangimentos e possibilidades, dificulta a constituição de um quadro teórico 

abrangente e explicativo, necessário para a investigação de sequências interactivas 

particulares da aula de línguas. Deste modo, os estudos que tomam a interacção nesta 

situação social como coritexto de investigaçãd tornam-se esparsos e dificilmente 

1 "( ••• ) il n'est plus d'actualité d'opposer discours naturel et discours pédagogique, et l'on s'entend 
aujourd'hui pour affirrner que le même appareil conceptuel peut servir à l'analyse des deux types de 
discours" (Russier, Stoffel & Véronique, 1991: 5-6). 

Cf., por exemplo, os trabalhos de Allwright & Bailey (1991); Andersen (1991); Andrade (1993); 
Andrade & Araújo e Sá (1994a); Araújo e Sá (1992a, 1993, 1994); Castro, Vieira & Sousa (1991); Chaudron 
(1988); Cicurel (1984, 1986, 1989a, 1989b); Dalgalian (1984); Day (1986); Ellis (1992b); Gaies (1983); Germain 
(1990); Grandcolas (1989); Krarnsch (1984a, 1984b, 1985); Nunan (1989); Soulé-Susbielles (1982, 1984a); Van 
Lier (1988); Vieira (1988, 1990, 1992a). 
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relacionáveis uns com os outros, quer nas metodologias quer nas finalidades, o que 

impede a integração e complementaridade dos resultados. 

Em termos da nossa problemática específica, importa ainda acrescentar que a 

escassez de iniciativas dos alunos verdadeiramente significativas e reveladoras de 

atitudes e de percursos aquisicionais, no quadro dos cânones comunicacionais dos 

contextos educativos, reduz consideravelmente os corpus de análise e desmotiva os 

investigadores, tornando-lhes inacessível o objecto de estudo (d. Bellack et aI, 1966; 

Dillon, 1982a, 1982b; Pedrosa de Jesus, 1991). 

Todavia, tivemos acesso a alguns estudos que, apesar de provenientes de 

horizontes metodológicos e mesmo disciplinares diversificados e de se debruçarem 

sobre outro tipo de contextos, perseguindo finalidades distintas das nossas, nos deram 

contributos preciosos, ajudando-nos a definir a nossa problemática. Trata-se 

essencialmente de investigações que entendem numa óptica socioconstrutivista a 

interacção, valorizando o trabalho dos agentes sociais como forma de construir o sentido, 

a relação interpessoal e a aprendizagem. Refira-se em particular aqueles que observam: 

a construção das trocas verbais, numa óptica de análise conversacional, 

sobretudo do par adjacente iniciação/resposta, pese embora a ausência de 

um enquadramento socio-cultural (d. Freed, 1994; Jefferson, 1972; Schegloff, 

Jefferson & Sacks, 1977; Schenkein, 1978, etc; para uma resenha, ver Bachmann, 

Lindenfeld & Simonin, 1981); 

a regulação da acção verbal do interlocutor entre pares (d. Jisa & Mariotte, 

1990, que estudam as trocas explicativas entre crianças), ou em conversações 

desiguais, em contexto aquisicional natural (como por exemplo entre crianças 

e adultos ou crianças mais velhas, como Becker, Whitaker & Gesten, 1992; 

. Bernicot, 1991; Ervin-Tripp, 1982; Marcos & Bernicot, 1994; entre não-nativos 

e nativos, como Apfelbaum, 1991a, 1991b; Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991; 

Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Giacomi & Hérédia, 1986; Gülich, 1986a, 

1986b; Mittner & Prodeau, 1994; Reich & Rost-Roth, 1991; Vasseur, 1990a, 

1991, 1993); 

a construção cooperativa das actividades pedagógicas (como por exemplo, 

Dannequin, 1982, 1983; Merritt, 1982; Nonnon, 1990, ou Wilkinson & 

Ca1culator, 1982, na escola primária; Mehan, 1979, na interacção pedagógica 

em geral; Durán & Szymansky, 1995, e Vieira, 1988, em aula de LE); 
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as questões dos alunos, forma mais comum de realização do acto de solicitação 

(d. Pedrosa de Jesus, 1991, em aula de ciênciaS>; Soulé-Susbielles, 1984a, e 

Van Lier, 1988, em aula de LE); 

a relação entre a participação dos alunos durante as aulas e a aprendizagem 

(Day, 1984; Seliger, 1983). 

Outros estudos mais directamente relacionados com a nossa problemática 

específica serão referidos e comentados ao longo do texto. 

1.1. O movimento de solicitação 

1.1.1. Conceito 

O AS é um comportamento do aluno que visa a regulação e o controlo da 

comunicação, correspondendo a uma intencionalidade clara de influenciar a actividade 

do interlocutor, orientando-a para uma perspectiva mais personalizada, pela tematização 

de objectos particulares, e reflectindo a vivência subjectiva do processo pedagógico 

(Ervin-Tripp, 1982: 29; Van Lier, 1988; Wilkinson & Calculator, 1982). 

Trata-se por conseguinte de um acto de implicação na construção da aula (Merritt, 

1982, fala em "student-initiated engagement"), a partir do qual o sujeito acede aos 

conteúdos e acções que mais lhe convêm e que mais deseja (d. Brown, 1985, e Parret, 

1979, quando refere uma condição volitiva na origem da questão). Esta implicação pode 

ser perspectivada a dois níveis: quanto ao que se faz ou às acções pedagógicas; quanto 

ao que se diz ou ao discurso (d. Wilkinson & Calculator, 1982). 

Neste sentido, resulta genericamente da mobilização de uma estratégia de tipo 

socio-afectivo, definida por Oxford como aquela que visa a gestão optimal das interacções 

sociais inerentes à aprendizagem de uma LE, assim como o domínio dos factores emotivos 

e afectivos presentes (1990: 140). 

A natureza meta comunicativa e meta discursiva do movimento é uma das suas 

particularidades (d. Dabene, 1984; Gülich, 1986a; Krãmer, 1991; MoreI, 1985; Trevise, 

1993), já que o locutor explicita problemas relativos a um percurso pedagógico

comunicativo individual, observando-o, julgando-o e intervindo nele (d. Parret, 1979, 

que aponta como outra condição da questão um estado judicativo). Podemos ainda 

3 Tenha-se em conta a especificidade disciplinar de cada aula, a motivar diferentes comportamentos 
do aluno no que toca ao questionamento, mas também a sugerir a convergência necessária das investigações 
em didácticas específicas (cf. Jonnaert, 1988). 
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conceptualizá-Io como a manifestação de um meta-processo que, sendo verbalizado, 

revela um grau avançado de consciência linguística, pedagógica e de aprendizagem (d. 

AlIaI & Saada-Roberts, 1992; Karmiloff-Smith, 1986; segundo FlavelI, 1976, referido por 

AlIaI & Saada-Roberts, 1992, todo o acto de regulação é em si mesmo metacognitivo). 

De um modo mais concreto, a solicitação é um meio do aluno desencadear a 

actividade cooperativa do professor na realização das tarefas verbais da aula, em 

particular daquelas que são sentidas como problemáticas (d. Brown, 1985; Chabrol, 

1991; Gü1ich, 1986a; Klein, 1989; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994), mostrando 

conversacionalmente que acredita na sua disponibilidade para negociar a interacção (d. 

Parret, 1979). Corresponde nesta medida a uma importante estratégia de heterocontrolo 

(d. Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994), que visa assegurar a adaptação e, em última 

instância, a intercompreensão e a aquisição, colocando em confronto conhecimentos 

próprios com aqueles que surgem na aula (Klein, 1989; Noyau & Porquier, 1984: 3). 

Implicando a atenção particular do sujeito sobre um determinado objecto que 

define como problemático, a solicitação reflecte, por um lado, a representação que tem 

das normas contextuais da situação e, por outro, aquilo que nela mais valoriza (d. Jisa 

& Mariotte, 1990). Neste sentido, traduz critérios próprios de relevância pedagógica 

(Schmidt, 1992), critérios esses que não são forçosamente partilhados pelo professor ou 

pela generalidade da classe. 

Em termos estritamente conversacionais, a solicitação, enquanto contributo 

particular de um ou mais locutores para a progressão da interacção, realiza-se por meio 

de uma intervenção ou movimento interaccional da responsabilidade do aprendente, 

podendo ocupar, no seu todo ou em parte, uma ou várias tomadas de palavra (d. 

definição desta unidade de análise na Secção I, capítulo 4: 1.1., a partir de Sinclair & 

Couthard, 1975, retomados por Sinclair & Brazil, 1982; ver em particular a discussão 

feita por Kerbrat-Orecchioni, 1990: 225-229). 

Em situações polilogais como a aula de LE, este movimento pode ter uma 

construção colectiva, em co-Iocução ou em pluri-Iocução, e estender-se por várias tomadas 

de palavra, sucessivas ou não, numa realização progressiva que não põe em causa a sua 

unidade funcional (d. Kerbrat-Orecchioni, 1990: 225-229, quando discute problemas 

metodológicos na delimitação da unidade causados por este tipo de fenómenos). 

Quanto ao seu valor na interacção, aquele que recebe no contexto em relação 

com os actos precedentes e subsequentes (d. Riley, 1985b; Roulet, 1981), o AS corresponde 

genericamente a um pedido de reacção ou a sua eliciação por parte do aluno (d. Sinclair 
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& Coulthard, 1975, e Sinclair & Brazil, 1982, que indicam este valor como um dos 

presentes nos actos de iniciação; Shrum, na mesma linha, define solicitação como: "class 

of stimuli that is intended to evoke a response", 1985: 306; d. ainda Brown, 1985; Jisa & 

Mariotte, 1990; Parret, 1979; Van Lier, 1988). 

No que diz respeito à gestão da palavra, é um movimento auto-iniciado (d. 

Cortese, 1987; Day, 1984; Gülich, 1993; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Van Lier, 

1988), da responsabilidade e iniciativa do aluno (iniciativa é aqui entendida, com 

Dalgalian, 1984: 11, como uma tomada de posição não solicitada), decorrente de uma 

participação pró-activa na construção da palavra da aula (Day, 1984~. ESse aluno dirige

se ao professor, a um colega, a um grupo de colegas ou à turma, sem que para isso 

tenha sido expressamente solicitado pelo gestor da interacção, na sequência de uma 

tomada de palavra espontânea, ou, se atribuída, de uma resposta inesperada que coloca 

novas imposições conversacionais. Esta característica dá ... lhe o estatuto de locutor do seu 

discurso, ou, segundo Wilkinson & Ca1culator, de "effective speaker", entendido como 

aquele que: "use their knowledge of language ( ... ) to achieve their goals in interaction" 

(1981: 85; d. atrás, Secção I, capítulo 2: 2.2.1., conceito de locutor por oposição a falante). 

Trata-se por conseguinte de um movimento que, em termos da estrutura da 

troca, é de iniciação-abertura ou então de resposta/abertura-iniciaçãOS (d. Sinclair & 

Brazil, 1982), definido por Linell, Gustavsson & Juvonen como um projecto relevante 

para as acções posteriores (1988: 417). Apesar de normalmente imbricado na sequência 

da interacção, pois articula um valor prospectivo, ao ligar-se e ao influenciar o acto 

subsequente, impondo-lhe restrições de conteúdo e de locutor, e retrospectivo, ao 

decorrer de acontecimentos anteriores, que o influenciam e que o motivam directamente, 

impõe uma nova ordem ao texto conversacional, sendo portador de algum poder na 

condição de conseguir provocar efeitos no desenrolar textual. 

Sendo realizado pelos aprendentes, a quem cabem sobretudo movimentos de 

resposta (d. atrás, Secção I: capítulo 2: 2.2.1.), o AS introduz frequentemente algumas 

rupturas na interacção, sendo por vezes acompanhado de infracções conversacionais 

• Ver noção de auto-iniciação em Day: II A self-initiated turn is a tum which a student would take 
without having been called upon directly by the teacher and would not be in response to a teacher general 
or personal solicit" (1984: 74). Krãmer distingue duas modalidade de acesso à palavra: encorajada e voluntária 
(1991: 59). 

5 Como afirmámos no capítulo anterior, quando definimos o conceito de troca, podemos afirmar que, 
de um certo ponto de vista, todos os actos são simultaneamente iniciativos e reactivos: "on peut dire que 
tout énoncé est à la fois initiatif (iI a 'des conséquences séquentielles' et restreint le paradigme de suites 
possibles) et réactif (ii est déterminé par le discours antérieur" (Kerbrat-Orecchioni, 1990: 253; cf. ainda De 
Gaulmyn, 1991b: 321). 
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várias, como a interrupção ou o encavalgamento (d. Green, Weade & Graham, 1988). 

Com efeito, ao traduzir problemas na co-construção do discurso e divergências 

conversacionais (d. Chabrol, 1991; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994), e sendo 

frequentemente um movimento de auto-selecção, é acompanhado de uma urgência 

enunciativa que pode incitar a "acessos selvagens à tomada de palavra" (d. Krãmer, 

1991: 42). Acessos que não são forçosamente vividos de modo negativo pelos sujeitos da 

aula, importando aqui distinguir, com Murata (1994), entre interrupções co-operativas e 

intrusivas. Nesta linha, encaramos o AS como uma manifestação concreta da dimensão 

negocial da aula de línguas (d. Day, 1984, que o refere como uma das medidas de 

participação, ou Van Lier, 1988; ver ainda os quatro modos de participação na gestão da 

aula que apresenta Allwright, 1984). 

Em síntese e nesta óptica restritamente conversacional, definimos o AS como um 

movimento da responsabilidade enunciativa do aluno, com uma natureza prospectiva e reguladora 

e bem inserido no tecido interactivo da aula, que revela a integração plena do sujeito locutor e da 

sua intencionalidade nesse mesmo tecido, ao mesmo tempo que denuncia a sua implicação naquilo 

que se faz e se diz. 

Instrumentos vários de observação de aulas têm proposto uma focalização em 

comportamentos do aluno que resultam da realização deste tipo de intervenções, dando

nos a medida da sua relevância nas actividades de supervisão focalizadas na interacção 

pedagógica e permitindo-nos perceber como têm sido abordados pelos profissionais do 

terreno. 

Observemos rapidamente alguns dos mais difundidos, para uma precisão do 

conceito do ponto de vista daqueles que com ele lidam quotidianamente, apesar de 

termos presente as críticas que lhes podemos tecer enquanto propostas de racionalizar 

com objectividade os comportamentos verbais dos sujeitos pedagógicos rígidas, artificiais, 

arbitrárias, normativas, prescritivas e exógenas, iniludivelmente condicionadas pelo 

ponto de vista do investigador-observador (d. Furlong & Edwards, 1993; Hammersley, 

1993; Nunan, 1989; Van Lier, 1988; Walker & Adelman, 1993). 

Na maior parte das grelhas de observação do evento pedagógico, os AS são 

entendidos como comportamentos discursivos possíveis do aluno, a destacar e a 

contabilizar. 

Assim, por exemplo, a TALOS (Target Language Observation Scheme), de Ullman & 

Geva (1984), propõe a observação da iniciativa na resolução de problemas e das perguntas 

personalizadas. Na FIAC (Flanders' Interaction Analysis Categories), de Flanders (1970) e 
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no sistema FLint (Foreign Language Interaction), adaptação da FIA C proposta por 

Moskowitz (1971), tais perguntas são referidas como uma das categorias pertinentes 

para a análise do discurso do aluno. Outros instrumentos propõem a atenção a estas 

intervenções, como a grelha de Good & Brophy (1987, incluída em Nunan, 1989: 151) ou 

a COLT (Communicative Orientation in Language Teaching), de Allen, Frolich & Spada 

(1984), um dos primeiros instrumentos especificamente orientado para a observação de 

aspectos comunicativos da interacção em aula de LE, propondo a focalização não em 

categorias isoladas de actos verbais, mas antes nas relações que estabelecem uns com os 

outros. 

A perspectiva de codificação de comportamentos adoptada por estes instrumentos, 

excepto pela COLT, impede uma análise interactiva que tenha em conta dados contextuais 

fundamentais para a apreciação do AS, não permitindo relacionar os actos do professor 

com os do aluno. Neste sentido, as categorias interactivas de Bowers (1980, referido por 

Nunan, 1989) têm grande interesse e originalidade por não separarem os comportamentos 

de ambas as instâncias enunciativas, relacionando as actividades discursivas dos vários 

sujeitos implicados. Em particular, este instrumento pretende observar a co-construção 

do tecido pedagógico-interactivo, nomeadamente o papel que nele pode assumir o 

aprendente, por meio das suas iniciativas. 

Em instrumentos mais recentes, que visam articular o discurso do professor com 

o do aluno e com as condições de ensino/aprendizagem, o AS aparece ainda interpretado 

enquanto comportamento do aprendente útil no percurso escolar porque ligado com 

algumas das suas finalidades, particularmente no que respeita à aula de LE. 

Exemplificando, na Ficha de Observação de Actividades (autonomização) de Vieira 

(1993b: 107-108), a gestão da palavra pelo aprendente é encarada como forma de 

realização de uma condição de autonomização, procurando-se observar se na aula são 

criadas oportunidades para que tome iniciativas e decisões no processo de aprendizagem 

da língua. 

Também em Munby (1978) as iniciativas discursivas do aluno são entendidas 

como um dos objectivos fundamentais de toda a aula de LE, porque implicam uma 

postura discursiva pró-activa. Apoiando-se neste autor, Vieira apresenta uma taxonomia 

de competências linguísticas para a definição de objectivos na aula de LE em níveis 

iniciais de aprendizagem, onde discrimina alguns comportamentos envolvidos na 

competência estratégica que se reportam directamente ao movimento de solicitação, 

tais como: interagir de forma adequada na sala de aula, tomando iniciativas no discurso, 

introduzindo um novo tópico ou aspecto de um tópico, gerindo a palavra; usar recursos 
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linguísticos de forma criativa na resolução de quebras na comunicação; usar estratégias 

de tipo colaborativo (pedidos de ajuda, movimentos de verificação ... ) (1993b: 133-135). 

Sintetizando, a solicitação surge nestas últimas grelhas como um tipo de 

intervenção própria do aluno envolvido no processo de ensino/aprendizagem, 

constitutiva e facilitadora do desenvolvimento de uma competência de aprendizagem 

(nomeadamente pelas suas articulações com a responsabilização e a autonomia e pela 

aproximação afectiva e consciente com o saber que revela) e de uma competência 

comunicativa (nomeadamente pela via da competência estratégica). Retomaremos à 

frente estes últimos traços do AS, para explicar porque cremos no seu interesse 

pedagógico. 

Fazendo a síntese deste percurso para a apreensão do nosso objecto de estudo, 

definimos o AS como um movimento da iniciativa do aprendente implicado na aula que visa a 

resolução de um problema individual, constituindo-o em objecto discursivo, problema para o 

qual o sujeito enunciador faz convergir a atenção dos interlocutores, requerendo-lhes atitudes 

colaborativas de resposta, na sequência da activação de uma estratégia social de comunicação e 

de aprendizagem. Deste modo, a solicitação desoculta aspectos ligados à aprendizagem 

do saber e às actividades que a sustentam, tornando presentes alguns dos conflitos 

entre o aprendente, o saber e as tarefas. 

1.1.2. Competências do sujeito e formas de realização 

Focalizemos a nossa atenção nas particularidades do AS quanto à sua realização 

interactiva, observando quais os procedimentos verbais em que se apoia e que 

competências do locutor supõe. 

Realizar UI!). movimento de solicitação requer do sujeito, para além de um certo 

número de atitudes positivas e de um estado de querer e de crer (Parret, 1979), neste 

último caso na reacção daquele que é solicitado, múltiplos saberes e competências. 

Mehan (1979: capítulo 4) refere dois tipos de competências de aprendente 

envolvidos na solicitação: 

interaccionais, que lhe permitem tomar a palavra no momento oportuno e com 

a máxima eficácia, a partir de um conhecimento das regras que regem a 

participação na aula; incluímos aqui outras competências como a linguística 
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ou a estratégica, relacionadas com a capacidade de realização verbal, em 

particular em LE, de uma intenção enunciativa própria; 

académicas, que o ajudam fazê-lo de um modo pertinente face aos conteúdos 

discursivos e à orientação pedagógica da aula, constituindo um objecto 

discursivo legítimo e adequado; integramos ainda nesta dimensão 

competências da ordem do metaverbal, do metapedagógico e do 

metacognitivo. 

Detalhemos estas competências relativamente à intervenção em foco, não as 

diferenciando sistematicamente, dado o seu funcionamento global. 

A iniciativa de solicitação exige que o seu locutor tenha acesso à palavra, sendo 

capaz de a ocupar e de construir uma intervenção legítima. Pode fazê-lo por auto

selecção, acompanhada ou não de infracção discursiva (como interrupção, ocupação de 

uma palavra atribuída a outros sujeitos, encavalgamento, etc), ou por hetero-selecção, 

utilizando um lugar discursivo legítimo com um novo sentido (ver atrás). No caso da 

aula, onde o sistema de distribuição da palavra é fortemente regulado e controlado pelo 

professor, cabendo ao aluno o papel de falante mas raramento o de locutor, não é lhe 

fácil interferir no jogo de circulação das intervenções, que exige um bom conhecimento 

das regras contextuais e de progressão textual e o aproveitamento maximal de todas as 

oportunidades que possam surgir (d. Reich & Rost-Roth, 1991, que destacam modos do 

locutor em posição baixa assinalar o seu problema, inscrevendo a sua intervenção no 

texto conversacional)6 . 

Tomada a palavra, por assalto ou não, o locutor chama a atenção do outro para 

um determinado objecto discursivo, que tem de constituir e de verbalizar. Tal tarefa é 

frequentemente acompanhada por marcas de dificuldade, como hesitações, pausas, 

tentativas e recomeços, como constatam Reich & Rost-Roth (1991) ou Van Lier (1988: 

201), marcas que reforçam a sua natureza metalinguística (Dausendschõn-Gay, 1988), 

mas também indiciam a sua problematicidade. 

Preocupa-se ainda o aprendente que solicita, no quadro de conversações com um 

6 Ver a interessante análise que faz Maury-Rouan (1991) do modo como tomam a iniciativa os locutores 
desfavorecidos, sobretudo do sexo feminino, em interacções onde a desigualdade entre os sujeitos é instituída 
pelo sexo. A autora destaca uma série de marcas de uma "palavra em contraponto", isto é, uma palavra que, 
apesar da iniciativa que revela, permanece dominada e reflecte um grande constrangimento. Entre elas, nota: o 
aproveitamento das pausas respiratórias do locutor forte para aceder à palavra; aspectos para verbais próprios 
a uma palavra dominada, como intensidade da voz reduzida, ritmo rápido; conteúdo proposicional muito 
dependente da intervenção dominante; falsas partidas e abandonos constantes; gestos de desconforto muito 
frequentes. 
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ritmo rápido onde perder a palavra é um risco iminente, em manter a atenção que 

obteve, o que é especialmente problemático em aula de línguas dadas as particularidades 

discursivas do AS, e em obter a satisfação do seu pedido. Nas palavras de Dannequin, 

compete-lhe: "conquérir le droit à la parole, trouver les procédés à appliquer pour 

obtenir un certain effort, exploiter l' effet obtenu et tenter de conserver les avantages 

acquis" (1982: 44). 

De igual modo, chamar a atenção pública para um objecto discursivo constituído 

pelo interlocutor que na conversação ocupa uma posição baixa ou que não possui 

competências conversacionais e interactivas desenvolvidas e ·mantê-Ia por um tempo 

suficiente, são tarefas nada fáceis, que requerem do sujeito um saber-fazer interaccional 

específico (d. Jisa & Mariotte, 1990, que encontram esta mesma dificuldade em crianças). 

Kramer inventaria a este propósito uma série de técnicas que o LNN usa com este 

objectivo, obstruindo a intervenção dos outros interlocutores, técnicas que passam por 

meios paralinguísticos e não--verbais (como a altura da voz, a aceleração do débito, a 

gesticulação ou a ocupação do espaço), assim como por recursos enunciativos (repetições 

consecutivas de um mesmo enunciado, apropriação de intervenções exteriores), num 

jogo no qual a palavra se torna: '1' enjeu d'un rapport basé sur la force et la séduction" 

(Kramer, 1991: 55). 

Dannequin (1982), numa análise dos procedimentos visando a proeminência 

utilizados por crianças, descreve ainda o recurso a meios verbais (vocativos, imperativos, 

utilização de pronomes tónicos) acompanhados de outros, vocais, proxémicos e 

quinésicos, concluindo que as condições necessárias para a dinâmica de uma intervenção 

são as seguintes (d. ainda Ervin-Tripp, 1982; Deen, 1994; Faerch & Kasper, 1980b; Jisa & 

Mariotte, 1990; Mehan, 1979; Merritt, 1982; Parret, 1979; Reich & Rost-Roth, 1991; 

Trognon, 1993; Wilkinson & Calculator, 1982; ver também condições de cooperação e 

máximas conversacionais de Grice, 1979, referidas na Secção I, capítulo 1: 1.2.3.): 

ser precedida por apelos destinados a reter a atenção do maior número possível 

de participantes; 

ser acompanhada de uma intensidade vocal adequada, constante ao longo da 

troca; 

ser persistente, especialmente em caso de dificuldade na captação da atenção 

do interlocutor (d. Becker, Whitaker & Gesten, 1992; Marcos & Bernicot, 1994); 

ser relevante e verdadeira (d. condições de conteúdo em Parret, 1979); 

ser clara e entendível pelo interlocutor (d. Deen, 1994, ou Faerch & Kasper, 
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1980b, que denotam uma maior obrigatoriedade de resposta face a AS 

explícitos, que exercem uma maior pressão sobre o interlocutor); 

que o requerido seja exequível e possível naquela situação; 

que se inscreva na matriz interactiva da conversação. 

Parret (1979) acrescenta ainda uma outra condição de realização: a expressão de 

certos estados psicológicos, como a crença na reacção do interlocutor. 

Ressalta destes estudos que a intervenção do aprendente traz inscrito, na sua 

própria forma de realização, um maior ou menor índice de potencialidade' no que respeita 

à satisfação das suas exigências interaccionais e que, por conseguinte, é possível, 

independentemente da sua pertinência pedagógica, identificar AS com diferentes graus 

de possibilidade quanto à sua inserção no texto da aula. 

Mehan (1979: 139 e seguintes) é um autor que procura empiricamente analisar as 

circunstâncias interactivas que conferem ao aluno o direito à iniciativa verbal, isto é, 

que fazem com que certas solicitações, apesar de constituírem comportamentos pouco 

usuais em situação pedagógica, sejam bem toleradas pelos parceiros. O autor identifica 

três condições, realçando que todas elas requerem um trabalho conversacional 

particularmente intenso, logo, um aprendente com competências neste domínio bem 

desenvolvidas, capaz de: 

identificar o momento certo para tomar a palavra, sabendo que não pode 

falar quando quer (por exemplo, evitando interromper a estrutura canónica 

da troca pedagógica e aproveitando os momentos de silêncio que se criam 

entre cada unidade conversacional); 

conservá-la, escolhendo tópicos relevantes no quadro da interacção em curso 

e obtendo a reacção do interlocutor; 

trazer à aula algo de novo, pertinente e útil: "in order for a student's 

contribution to change the course of a lesson once it is in progress, it most not 

only be placed in the proper juncture, and be relevant to a previous discussion, 

it must make an 'interesting' ( ... ) ou 'original' contribution as welY' (1979: 

152). 

Quando consegue penetrar na apertada rede interaccional da aula para solicitar, 

o aprendente fá-lo segundo um leque alargado de escolhas. 

Com efeito, apesar de se poder falar em formas generalizadas, preferenciais, de 
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realização dos movimentos verbais, as opções últimas dependem intrinsecamente das 

convenções específicas do contexto comunicativo, cujos rituais explicam a sua 

originalidade e decidem da sua adequação. Dependem ainda dos estatutos respectivos 

dos sujeitos e da relação social que os une (De Gaulmyn, 1987a: 168-169; ver ainda 

Becker, Kimmel & Bevill, 1989). Exemplificando, certas situações podem suscitar no 

locutor que solicita o recurso a procedimentos de figuração que salvaguardam a sua 

auto e hetero-imagem mas que são desnecessários noutros contextos (d. estudos onde 

se releva um trabalho intenso de figuração aquando das TAS, como Apfelbaum, 1991a, 

1991b, que encontra uma preferência pela auto-iniciação; Gülich, 1986a; Lüdi, 1991; 

Vasseur, 1990a, 1994). Neste sentido, podemos afirmar, com Becker, Kimmel & Bevill 

(1989), que há uma preferência, ditada pelo contexto, por certas formas típicas para a 

realização de certas intervenções e que a escolha de outras pode suscitar problemas 

quanto à imagem interaccional do sujeito. Conhecer estas formas contextualizadas faz 

parte das competências do aluno que solicita. 

Por outro lado, existem estilos de solicitar próprios a cada sujeito, ligados a 

particularidades da sua identidade de aprendente, da sua relação com o saber, com a 

aula e mesmo com a escola, das suas competências metalinguísticas e cognitivas e 

ainda das suas capacidades de atentar no código. Vasseur (1990d, 1991, 1993) faz emergir 

esta variação. Comparando solicitações de dois LNN, a autora mostra que, enquanto 

um deles prefere realizações directas e explícitas, que identificam claramente o objecto 

de referência, o outro opta por formas implícitas e pouco precisas, que revelam uma 

menor consciência do problema. Também Karmiloff-Smith (1986) refere diferentes 

estádios na capacidade de verbalizar os metaprocessos. 

Uma série de outros factores estão na origem das variações de realização do AS, 

conforme evidenciam vários estudos que investigam contextos conversacionais 

diversificados (d. Apfelbaum, 1991a, 1991b; Bartning, 1991; Becker, Whitaker & Gesten, 

1992; Chaudron, 1988; De Pietro, 1988a; Dausendschõn-Gay, 1988; Ervin-Tripp, 1982; 

Gaies, 1983; Gülich, 1986a; MoreI, 1985; Reich & Rost-Roth, 1991, Ricard, 1993; Vasseur, 

1991; Vieira, 1988). Entre eles, refira-se: 

as competências comunicativas e metacomunicativas do aluno locutor (em 

LMeem LE); 

o seu estado psicológico (atenção à aula, segurança, etc); 

o alocutário da intervenção (se é o professor, um colega, ou a turma); 

a actividade em curso aquando da intervenção; 
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o objecto da solicitação; 

o motivo; 

a finalidade, se social ou individual; 

o facto de se tratar de um acto público, para toda a turma, ou privado; 

aspectos de ordem social e relacional. 

A consideração destas variações é extremamente importante, por aquilo que 

revelam quanto às competências, situação relacional e afectiva e aos estádios de IL dos 

alunos locutores, mas ainda porque a diferentes formas de realização correspondem 

diferentes efeitos interactivos e diferentes formas de tratamento. 

A extrema variedade dos meios semióticos utilizados para realizar a intervenção 

de solicitação, assim como a complexidade dos factores envolvidos, aconselha a sua 

identificação, categorização e diferenciação segundo tipologias que se situem a um 

nível superior ao da materialidade verbal, preservando a possibilidade de colocar em 

relação as preferências dos sujeitos com os seus estilos de interactante e de aprendente 

e ainda com traços contextuais. 

Ellis, observando as solicitações produzidas longitudinalmente por dois alunos 

de LE em meio escolar, ambiente de imersão (1992b), propõe uma tipologia que é 

interessante nesta óptica, baseada nos "graus de directividade" da intervenção. O autor 

identifica seis, os mesmo propostos por Becker, Whitaker & Gesten (1992), num eixo 

contínuo que vai desde a alusão à frase imperativa. 

Num estudo sobre as trocas de solicitação em situação de comunicação exolingue, 

Vasseur (1991) debruça-se sobre esta mesma questão, relacionando os meios linguísticos 

utilizados com o grau de explicitação do movimento verbal, o que nos parece um modo 

extremamente útil de a abordar, já que a escolha de uma ou de outra forma, que retoma 

de algum modo a problemática dos graus de directividade proposta por Ellis, indicia 

diferentes níveis de consci~ncialização do problema em causa (d. Karmiloff-Smith, 1986), 

permitindo inferências pedagógicas. 

A autora apresenta a seguinte tipologia dos actos de solicitação, chamando a 

atenção para a possibilidade de várias categorias poderem estar presentes numa mesma 

intervenção (d. também Bartning, 1991): 

• sinalização da existência de problemas, forma de solicitação indirecta, pela qual o 

sujeito solicitador coloca o interlocutor mais competente face a um problema, sem o 
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explicitar nem requerer claramente ajuda para o resolver (exemplo: "isto é difícil") (d. 

Apfelbaum, 1991a, 1991b, ou Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991, que inventariam 

procedimentos vários de sinalização em LNN). A escolha desta modalidade de realização 

da solicitação pode ter a ver quer com procedimentos de figuração, quer com dificuldades 

metalinguísticas de identificação precisa do problema (d. Karmiloff-Smith, 1986); 

• solicitação explícita, quando o sujeito verbaliza claramente a sua intenção de 

pedido de colaboração, normalmente sob a forma de questão, identificando o objecto 

problemático; é a forma mais comum, sobretudo em meio escolar, onde este tipo de 

comportamento não tem consequências negativas a nível da imagem pública do 

aprendente (exemplo: o quer dizer X?) (d. Bartning, 1991: 5; Brown, 1985; Parret, 1979). 

De Gaulmyn (1991a), num estudo da troca explicativa em conversações 

radiofónicas entre um especialista-conselheiro e ouvintes-consultantes, apresenta uma 

classificação da questão solicitadora que nos ajuda a precisar esta categoria. A autora 

identifica quatro tipos, presentes também na aula de LE, o último deles, a questão 

implícita, integrando a categoria seguinte (d. ainda tipologia das questões 

metadiscursivas em MoreI, 1985; Ricard, 1993, e Parret, 1979, que refere ainda a existência 

de questões retóricas e rituais): 

questões pontuais de tipo metadiscursivo, que iniciam curtas sequências bem 

delimitadas na troca e que servem para reparar perturbações locais acidentais; 

muito dependentes do contexto, referem-se quase sempre a objectos verbais e 

assinalam problemas de competência (exemplo: o que quer dizer X?); 

questões globais de tipo metadiscursivo, podendo marcar o ponto de partida de 

uma sequência central, já que constituem problemas mais complexos e se 

referem a objectos discursivos abrangentes, relacionados normalmente com o 

tema da conversação; têm um valor organizativo da interacção, grande 

implant.ação interactiva e criam contextos discursivos originais. Podem ser 

acompanhadas por trocas onde a sua legitimidade e aceitabilidade num 

momento preciso do texto conversacional são negociadas'l (exemplo: como é 

que se faz para resolver este problema?); 

questões metacomunicativas, reguladoras, que visam assegurar o controlo e a 

7 A este propósito, De Gaulmyn afirma: "poser la question c'est proposer à l'autre que la question lui 
soit posée" (1991b: 302). 
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gestão da comunicação, apelando à participação reactiva do co-Iocutor e tendo 

como referente a própria comunicação (exemplo: pode repetir?). 

Observe-se ainda que a realização sintáctica das questões é extremamente variada, 

havendo no entanto, segundo um estudo de Freed (1994), alguma correspondência 

entre os meios linguísticos mobilizados e a função social e pragmática do acto verbal. 

Becker, Kimmel & Bevill (1989) assinalam idêntica relação com o estatuto respectivo 

dos interlocutores e o contexto; 

• solicitação implícita, quando o sujeito procura focalizar a atenção comum sobre 

os dados que pretende, mas sem enunciar directamente uma solicitação, recorrendo a 

outros procedimentos verbais, tais como comentários metalinguísticos, hesitações, 

modificações pro sódicas, tentativas sucessivas de autocorrecção, buscas de palavras, etc 

(exemplo: tentativas sucessivas para pronunciar uma palavra, com entoação ascendente); 

• proposição submetida ao julgamento do interlocutor, quando o aprendente pede ao 

professor para realizar a sua própria escolha, avaliando a produção que lhe propõe 

(exemplo: é X?) (d. Gülich, 1986b, quando se refere a enunciados de auto-avaliação 

solicitando confirmação, ou Van Lier, 1988, que fala em pedido espontâneo de hetero

avaliação). 

Em meio escolar, dadas convenções comunicativas particulares e a existência de 

contratos pedagógicos entre os sujeitos, a solicitação explícita é largamente predominante 

(d. Ellis, 1992b), sendo a questão directaa forma mais vulgar de a realizar (d. Ervin

Tripp, 1982, que relaciona a frequência do uso deste tipo de frase com a finalidade mais 

precisa do acto). 

Da conjugação das competências e decisões do sujeito-enunciador quanto à 

realizê.ção do AS resulta o seu grau de proeminência, isto é, a sua capacidade de suscitar 

ou não a reacção colaborativa do interlocutor, atingindo as suas finalidades enunciativas 

(d. Andersen, 1991; Wilkinson & Calculator, 1982). Por proeminência, um dos 

ingredientes básicos de toda a intervenção, entende-se: /lthe status of a tum as attended

to action" (Van Lier, 1988: 107), ou seja, a capacidade que uma intervenção tem de se 

impor conversacionalmente, em termos do acto que desempenha e das restrições que 

coloca, pela sua incorporação no texto da aula (d. noção de "implicação interactiva" de 

Reich & Rost-Roth, 1991). 

426 



Do conceito à sua análise 

A proeminência relaciona-se com o sucesso da intervenção, ou com o seu índice 

de satisfação, tendo em conta, com Trognon (1993), que tal sucesso resulta das relações 

entre duas propriedades essenciais: réussite (isto é, sucesso relativamente à sua força, 

sempre que o interlocutor compreende aquilo que a intervenção exprime e reconhece as 

suas intenções e finalidades); satisfaction (relativa ao conteúdo proposicional, sempre 

que o interlocutor faz aquilo que é pedido, respondendo de acordo com as condições de 

conteúdo da intervenção). 

Entre as condições intrínsecas aos AS e responsáveis pelo seu sucesso inscrevem

se a sua finalidade, a sua exequibilidade, a sua estabilidade, a adequação ao interlocutor, 

mas também a sua forma de realização, verbal e interactiva (d. Wilkinson & Calculator, 

1982: 87-88). Neste sentido, pode-se afirmar que o sucesso da intervenção está de certo 

modo inscrito na sua própria materialidade e não só nas circunstâncias contextuais ou 

na vontade de cooperação do interlocutor, podendo ser relacionado com as competências 

comunicativas e estratégicas de quem o realiza. 

Todavia, como recorda Van Lier (1988: 105), a proeminência de uma intervenção 

determina-se essencialmente segundo critérios psico-sociais. Envolvendo negociação, 

não se fundamenta tão só em aspectos ligados à realização do movimento, mas noutros, 

mais latos, que envolvem a interacção em toda a sua complexidade e mais propriamente 

a atitude colaborativa do professor (d. Vasseur, 1994, que refere esta atitude no LN 

como condição para que a intervenção iniciadora possa tutelar a interacção). 

Como conclusão, podemos afirmar que a realização do AS exige do aprendente 

posturas, competências e habilidades várias e complexas, que se situam a diferentes 

níveis da sua identidade e perfil de aprendente, em particular: 

competências linguísticas, que mobiliza para realizar a sua intervenção; 

competências interaccionais, sem as quais essa mesma intervenção vê reduzidas 

as suas' possibilidades de ocupar o espaço interactivo que procura e de ver 

satisfeitas as suas finalidades; 

competências metadiscursivas, metacomunicativas e metalinguísticas, para constituir 

o objecto da solicitação ou o problema sobre o qual incide; 

motivação para aprender com os outros, condição psico-socio-relacional inerente 

à tomada de palavra com objectivos de pedido de ajuda cooperativa. 
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1.2. A troca de adaptação por solicitação 

1.2.1. Conceito 

A solicitação inicia um tipo de troca verbal que denominámos de TAS (d. conceito 

de troca e de troca de adaptação na Secção I, capítulo 4: 1. e de TAS no mesmo local, 

3.3.4.). 

As TAS são trocas iniciadas pela intervenção solicitadora de um aprendente, de 

duração e estrutura extremamente variáveis em função das características interactivas 

do movimento que as abre (como a sua finalidade, modo de realização, objecto, operações 

de apropriação desse mesmo objecto manifestadas, etc), das circunstâncias interactivas 

do momento em que ocorre e da natureza da relação pedagógico-comunicativa de cada 

contexto particular. 

Em termos da estrutura do texto da aula, trata-se normalmente de uma troca 

subordinada, encadeada ou latera~, isto é, que não é "integrada" na trama principal mas 

antes "exposta" (d. GüIích, 1986a, a partir de uma distinção de Jefferson), configurando 

uma forma particular de parênteses interactivo, já que rapidamente se restabelece a 

troca inicialmente interrompida, à qual frequentemente a TAS se subordina e em cujas 

especificidades assenta. 

Comfunções reparadoras (d. Secção I, capítulo 4: 3.2.3.), as TAS são trocas analíticas 

(Griggs, 1991), debruçando-se sobre aspectos pedagógico-comunicativos considerados 

pertinentes pelos que as iniciam, donde resulta a sua natureza metapedagógica, assim 

como das operações que mobiliza. 

As TAS têm uma qualidade claramente adaptativa, já que nelas se reconstroem 

colaborativamente aspectos precedentes da interacção, explicitamente considerados 

inadequados por alguns dos interlocutores, com a finalidade última de potencializar o 

êxito da experiência pedagógica de linguagem. Nesta linha, são ainda "trocas 

transaccionais" no sentido que lhes dá Bange (1991a: 63), por suporem alternância entre 

os locutores que as iniciam'e os que tratam o problema colocado. O sentido de transacção 

permite apreendê-las finalmente como "sequências laterais didácticas" (Dausendschõn

Gay & Kraft, 1991: 46), na medida em que a suspensão da actividade conversacional em 

curso se motiva na vontade de resolver um problema de aprendizagem, resolução essa 

que se torna condição para o prosseguimento da conversação. 

8 Ver conceito que damos na Secção I, capítulo 4: 1., apoiadas em autores que trabalham no campo da 
etnometodogia, nomeadamente Jefferson (1972), Jefferson & Schenkein (1978) ou Schenkein (1978), retomados 
pelos analistas conversacionais que se debruçam sobre os procedimentos de negociação; ver em particular 
Bachmann, Lindenfeld & Simonin (1981: 155-161). 

428 



Do conceito à sua análise 

Por tudo isto, estas trocas são um observatóriO de formas de coordenação, 

reciprocidade e solidariedade presentes na actividade dos parceiros pedagógicos. Com 

efeito, tendo sido despoletadas pela solicitação do aluno que informa o professor sobre 

as suas necessidades pedagógicas e lhe revela certas facetas da sua actividade de 

aprendente, podem resultar numa reconstrução motivada de actividades pedagógico

comunicativas em sala de aula mais ajustadas às reais necessidades e interesses do 

aluno. 

1.2.2. Estrutura pedagógico-interactiva 

A estrutura interactiva dos episódios iniciados por movimentos de regulação dos 

sujeitos que aprendem uma LE em situação social natural tem sido estudada por alguns 

autores interessados pela construção negociada da comunicação (d. Apfelbaum, 1991a, 

1991b; Bartning, 1991; Bachmann, Lindenfeld & Simonin, 1981: 156; De Gaulmyn, 1991a, 

1991b; De Pietro, Matthey & Py, 1987, 1988; Griggs, 1991; Gülich, 1986a, 1986b, 1990, 

1993; Jefferson, 1972; Jefferson & Schenkein, 1978; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; 

Schenkein, 1978; Py, 1995; Vasseur, 1990a, 1991). Revelam tais trabalhos que, na maior 

parte dos casos, se trata de uma estrutura ternária, constituída por três movimentos, 

todos eles passíveis de negociação, assim encadeados: 

1 ° movimento, ou iniciação: é a fase de constituição do problema, de definição do 

objecto sobre o qual incide a troca, durante a qual o aprendente procura 

chamar a atenção do seu interlocutor e provocar a sua cooperação; 

2° movimento, ou movimento central: mobilização por ambos os sujeitos ou só pelo 

alocutário de estratégias de colaboração que visam a satisfação da solicitação 

e que se podem estender por várias réplicas, a partir da marcação de 

reconhecimento da intervenção precedente; 

3° movimento, ou finalização: ratificação ou assentimento do trabalho conversacional 

anterior pelo sujeito solicitador, que o avalia, com eventual integração no seu 

discurso dos dados obtidos (esta integração, que retoma a noção de intake, 

pode não ser imediata). 

Este terceiro movimento é considerado por alguns dos precedentes autores como 

crucial na apreciação da utilidade pedagógica da troca, porque traz à superfície processos 

cognitivos de apropriação desencadeados pela transacção tutelada. Note-se todavia que, 
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em situação pedagógica, dadas as características do texto que professor e alunos 

constroem, tal marca de apropriação é dificilmente observada. 

Por outro lado, em situação de aula raramente aparecem movimentos de avaliação 

durante as trocas iniciadas pelo aluno, excepto quando essa avaliação é expressamente 

requerida pelo professor. Assim, a estrutura mais comum das TAS é binária, reduzindo

se aos dois primeiros movimentos indicados (d. Bellack et aI, 1966). 

2. O instrumento de análise 

Pretendemos neste momento apresentar as categorias de análise utilizadas no 

estudo empírico das TAS. 

Conforme pudemos constatar na confrontação preliminar com o corpus (d. Araújo 

e Sá, 1992a, 1994), as TAS são de uma extrema variabilidade, variabilidade essa que 

relacionamos com uma série de factores atrás identificados. Este facto, embora torne 

mais aliciante a sua abordagem, contribui também para a qualidade crítica da tarefa a 

que nos propomos, exigindo um aparelho analítico cuidadoso e complexo que permita 

dar conta do maior número possível de realizações. 

Na linha metodológica do estudo, as nossas categorias emergiram após um 

confronto preliminar com os dados e pretendem preservar a sua realidade e legitimidade 

empíricas (d. Araújo e Sá, 1992a, 1994), tendo-se precisado no enquadramento teórico e 

metodológico das trocas de adaptação, construído de acordo com análogo procedimento 

na Secção I, capítulos 3 e 4. 

Propomos uma análise em três momentos: primeiramente, do AS, movimento 

iniciador; logo depois, da TA, no seu todo; finalmente, das estratégias pedagógico

comunicativas mobilizadas durante o episódio. Este faseamento, que não é evidentemente 

impeditivo de cruzamentos e imbricações, justifica-se pela vontade de observar com 

mais atenção a intervenção do aprendente, entendida como manifestação importante de 

um envolvimento positivo no processo de ensino/aprendizagem em aula de FLE. 

o anexo I, Instrumento de análise, discrimina os diferentes items incluídos em 

cada uma das categorias consideradas, assim como as siglas que os referem. O anexo 2, 

Grelhas de análise, apresenta os quadros que foram construídos a partir delas e que 

serviram para abordar os dados, apresentados e discutidos no capítulo 2. 
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2.1. Categorias de análise do movimento de solicitação 

O AS é analisado por intermédio de 7 categorias que passamos a expor. 

(I) Objecto de referência ou enfoque 

Nesta categoria identificamos o referente da solicitação e de toda a troca, isto é, o 

tópico da intervenção do aprendente. 

No capítulo 3: 6. da Secção I explicitámos os diferentes objectos de referência das 

TA, os mesmo que que serão utilizados nesta análise. 

Como teremos oportunidade de observar à frente, encontramos solicitações que 

metem em jogo mais do que um objecto, já que a LE não é apresentada nem apreendida 

da forma analítica aqui proposta com objectivos investigativos. Nestes casos, falamos 

em objectos complexos (d. capítulo 2: 1.2.). 

Por outro lado, a insuficência dos instrumentos conceptuais de observação da 

língua e da aprendizagem na posse do aluno traduzem-se nalguma ambiguidade na 

identificação do objecto discursivo, a qual torna por vezes difícil a classificação do AS 

deste ponto de vista. Assinalamos com um ponto de interrogação (?) estas classificações 

problemáticas. 

Não esqueçamos ainda que a solicitação do aluno não se limita a um pedido de 

informações sobre a língua ou o saber, mas alarga-se a todo o funcionamento pedagógico

comunicativo da aula, situação onde a LE é transmitida/ adquirida através de actividades 

verbais complexas. 

Como à frente diremos de um modo mais desenvolvido, esta categoria mostrou 

na análise ser organizadora das restantes. Deste modo, utilizamo-la na codificação e 

apresentação dos nosso dados (d. anexo 3). 

São os seguintes os enfoques dos AS (d. Secção I, capítulo 3: 6.): 

- Nível da língua 

Estes AS tematizam o objecto do saber, nas suas múltiplas facetas com as quais o 

aluno é confrontado durante o processo pedagógico, segundo três sistemas 

predominantes: 

• Sistema formal, língua-objecto, código formal manipulável e decomponível 

aspectos fonológicos, fonéticos, ortofónicos, prosódicos (exemplo: All/202A: 6 stora/ 

como é que se pronuncia pé); 
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aspectos ortográficos e de pontuação (exemplo: A9/179 A: um~? <em surdina, para 

uma colega»; 

aspectos semântico-lexicais e de sentido gramatical (exemplo: A4/019 A: ali/aquele 

temps fait-il/ temps é tempo); 

aspectos morfo-sintácticos (exemplo: A15/729 A: stora/ stora/ e se for no plural/ 

como é que fica); 

• Sistema comunicativo-discursivo, língua em uso, observada no seu 

funcionamento (aspectos semântico-pragmáticos, mecanismos lógicos e de 

estruturação textual, tema discursivo) (exemplo: A6/135 A: <INT> quando é noite 

dizemos bonne nuit?); 

• Sistema simbólico-cultural, conjunto de valores veiculados pela língua e suas 

relações com o mundo (exemplo: A6/297 A: o que é que se come no souper). 

- Nível do processo de ensino/aprendizagem 

Situam-se neste nível os AS que se referem ao acontecimento pedagógico concreto, 

de acordo com a forma como é construído pela turma; diferenciamos duas dimensões: 
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• Dimensão pedagógico-didáctica (relacionada com a organização da aula) 

comunicação em sala de aula (exemplo: A3/192 N: hum (ri-se»; 

sistema de regulação da palavra pedagógica (exemplo: A15/405 A: je peux distribuer?); 

actividades (exemplo: A2/223 PE: je peux effacer le tableau); 

espaço e tempo (exemplo: A4/390 A: <INT> stora/ podia pôr isto para cima <referindo

se à transparên.cia»; 

• Dimensão processual (sobre as relações entre o sujeito de aprendizagem e o 

saber, incluindo as actividades e estratégias de apropriação/aprendizagem 

do conteúdo) (exemplo: A9/093 AN: Madame excusez-moi/ je (n'ai) pas faire parce que je 

n'ai pas compris). 
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(II) Procedimento interactivo 

Pretende-se observar a forma material de realização do AS no quadro de uma 

estrutura interactiva em curso, ou seja, como o aluno o constrói em termos estilísticos 

(cf. Bellak et aI, 1966: capítulo 4). 

Utilizámos três categorias com este intuito: caracterização discursiva; meios 

comunicativos; quadro de participação. 

(11.1) Caracterização discursiva 

A caracterização discursiva do AS resulta da conjugação de cinco índices: 

• Valor comunicativo9 

Foram considerados os seguintes: 

solicitação (de informações/saberes; de ajuda; de acção; de confirmação; de 

aceitação; de permissão; de avaliação e opinião; de precisão; de clarificação; 

de explicação; de repetição; de instruções precisas) (exemplo: A2/013 A: era só isto 

não era); 

regulação (exemplo: A2/223 PE: je peux effacer le tableau); 

informação de problemas (exemplo: All/502 A: não entendo); 

expressão de reacções, sentimentos e opiniões próprias (dúvidas; espanto; 

desconcerto; descontentamento, ... ) (exemplo: A4/618 A: há mais?). 

• Operador 

Tivemos em conta três tipos de operadoro : 

sinalização (exemplo: All/502 A: não entendo); 

solicitação explícita (exemplo: A4/618 A: há mais?); 

9 O valor comunicativo do AS é-lhe atribuído em função de uma leitura interactiva. Por este motivo 
falamos em valor comunicativo, expressão que preferimos à de valor ilocutório e que tem em conta as 
primeiras distinções estabelecidas pela Escola de Geneva entre ambos (cf., noutra escolha terminológica, 
Riley, 1985d: 59-60; Freed, 1994). Wilkinson & Ca1culator (1982) consideram dois valores essenciais: 
solicitações de acção e solicitações de informação. 

10 Ver as tipologias propostas por Vasseur (1991) e por De Gaulmyn (1991). 

433 



Secção II • Capítulo 1 

solicitação implícita (exemplo: A2/070 A: 6 stora/ tem aqui palavras ... ). 

• Grau de abertura 

fechado (exemplo: A2/223 PE: je peux effacer le tableau); 

aberto (exemplo: All/S02 A: não entendo). 

• Função interactiva 

iniciativa (exemplo: A4/390 A: <INT> stora/ podia pôr isto para cima <referindo-se à 

transparência»; 

reactivo/iniciativa (exemplo: A1/090 P: <a A olha-a interrogativamente». 

(5) Grau de clarezall 

exclusivamente os dois pólos extremos: 

o grau de clareza situa-se numa linha de continuum onde conSiderámos; 

mais claro ou explícito, sempre que o aluno identifica claramente o objecto, a 

causa e a finalidade da sua intervenção (exemplo: A2/223 PE: je peux effacer le 

tableau); 

menos claro ou implícito, caso contrário (exemplo: A1/090 P: <a A olha-a 

interrogativamente> ). 

(11.2) Meios comunicativos 

Tendo observado, relativamente ao uso das duas línguas fundamentais em 

presença, o português e o francês, fenómenos semelhantes aos evidenciados aquando 

da análise do corpus em pa~sos, mais concretamente, o aparecimento frequente de ambas, 

em simultâneo ou sucessivamente, assumindo o mesmo estatuto ou estatutos diferentes, 

isto é, podendo aparecer quer enquanto veículo quer enquanto objecto de comunicação, 

decidimos reutilizar as cinco formas de mobilização dos códigos verbais que tínhamos 

então delineado (cf. Anexo, volume I: 137), complementadas por outros meios semióticos 

observados. 

11 Ervin-Tripp (1982:34) prefere falar em actos mais explícitos (ou claros) e menos explícitos (ou menos 
claros) do que em actos de fala directos ou indirectos, designação vulgarmente adoptada pela pragmática 
da comunicação. 
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• verbais: 

LM (exemplo: All/502 A: não entendo); 

LE (exemplo: A2/223 PE: je peux effacer le tableau); 

LM/LE (exemplo: A15/594 A: voyelle mas a palavra é é/ no plural); 

LE(LM) (exemplo: A7/155 A: comment on dit palavra); 

LM(LE) (exemplo: A4/019 A: ali/aquele temps fait-il/ temps é tempo); 

combinações; 

• vocais e para-verbais (exemplo: A3/192 N: hum (ri-se»; 

• não-verbais (proxémicos; quinésicos) (exemplo: A1/090 P: <a A olha-a 

interroga tivamente»; 

• mistos (incluindo a LE) (exemplo: A1/286 P: <M põe o dedo no ar ( ... ) 287 M: comment on 

dit en <lND»; 

• mistos (excluindo aLE). 

/-~.3) Quadro de participação 

Esta categoria permite-nos definir os papéis e estatutos respectivos dos sujeitos 

na interacção, pela identificação do locutor, do alocutário e das relações interlocutivas 

que mantêm entre si, assim como dos mecanismos de circulação da palavra (d. Secção 

I, capítulo 2: 2.2.1.). 

Com este propósito, delineámos três sub-categorias. 

• Mecanismo de tomada de palavra 

Identificámos os seguintes mecanismos de tomada de palavra pelo aluno: 

por atribuição directa do professor (hetero-selecção directa, num acto iniciativo

reactivo) (exemplo: A2/223 PE: je peux effacer le tableau); 

por atribuição indirecta do professor, que se dirige ao grupo-classe (hetero-selecção 

indirecta, num acto iniciativo-reactivo) (exemplo: A4/289 A: não é <IND»; 

espontaneamente, por sua própria iniciativa (auto-selecção, num acto iniciativo): 

com infracção (exemplo: A15/137 A: <INT> stora/ stora); 

sem infracção (exemplo: A4/618 A: há mais?). 
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• Instância locutória 

Notámos aqui o número de alunos responsáveis pela realização do AS, tendo em 

conta o que dissemos na Secção, I, capítulo 2: 2.2.2. sobre a complexidade da locução 

do discurso em sala de aula. Assim, a locução do AS pode ser feita de modo: 

individual (exemplo: A4/618 A: há mais?); 

por dois alunos (exemplo: A12/276 A: então e/ maigre 277 A: não pode?); 

por vários alunos 

em situação de co-Iocução (simultaneamente) (exemplo: All/468 ALS: ó stora/ o 

que quer dizer); 

em situação de pluri-Iocução (de modo sucessivo) (exemplo: A12/042 A: mais 

alto ( ... ) 044 ALS: mais alto). 

• Mecanismo de alocução 

Duas técnicas fundamentais de distribuição da palavra foram observadas: 

o aluno atribui a palavra 

ao professor (exemplo: All/468 ALS: 6 stora/ o que quer dizer); 

a outro aluno (exemplo: A9/179 A: um~? <em surdina, para uma colega»; 

à turma, considerando-se aqui globalmente todas as atribuições de palavra 

a sujeitos plurais (exemplo: A12/335 P: <E escreve (Q: blue) olha interrogativamente 

para a Tr»; 

o aluno não atribui a palavra (praticamente inexistente) (exemplo: D16/ 033 A: 

demain? <para si mesmo, estranhando a palavra». 

(III) Tempo de palavra 

Medimos o tempo de palavra do AS com a ajuda de duas sub-categorias: 

- número de linhas de transcrição pelas quais se estende; 

- número de intervenções que ocupa. 

Sobre esta técnica de medição, ver o que se diz no ponto seguinte sobre idêntica 

categoria de análise das TAS. 

Excluímos desta estimativa os momentos de reformulação do AS em LE, a pedido 

436 



Do conceito à sua análise 

do professor, que dele se serve com ocasião natural de prática da língua, instituindo-o 

em objecto discursivo. 

Para cada uma das sub-categorias, foram constituídas cinco classes de intervalos 

idênticos, que permitem organizar os dados: 

de O a 1 linha/intervenção (AS extremamente breves); 

de mais de 1 a 2 linhas/intervenções (AS breves); 

de mais de 2 a 4 linhas/intervenções (AS médios); 

de mais de 4 a 6 linhas/intervenções (AS longos); 

de mais de 6 linhas/intervenções (AS bastante longos). 

(IV) Encadeamento temático 

Pretende-se indicar os critérios de organização sequencial da intervenção ligados 

com a coerência temática, isto é, verificar até que ponto ela respeita ou infringe as 

restrições temáticas (sobre esta questão, d. Auchlin, 1988; Van Lier, 1988; para a noção 

de tópico, d. Anexo, volume I: 125; sobre a noção de encadeamento temático, ver 

Kerbrat-Orecchioni, 1990: 206). 

Observámos três possibilidades: 

continuidade do tema discursivo (exemplo: A4/110A: été stora?); 

topicalização (exemplo: A7/093 A: o que é huile); 

ruptura, propondo-se novos objectos conversacionais (exemplo: A13/167 A: eh stora/ 

eu s6 quero que me diga/ como é que se diz ombros). 

(V) Fonte ou objecto problemático 

O objecto problemático do AS (d. noção Secção I, capítulo 4: 2.1.) é analisado 

segundo três focalizações. 

(V.l) Origem enunciativa 

Verifica-se com esta categoria qual a origem da fonte, isto é, qual a instância 

responsável pelo objecto no qual o aluno focaliza a sua atenção (d. capítulo 4: 2.1.2). 

Esta categoria permite-nos precisar a origem do problema e localizar no quadro 
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das múltiplas vozes que cruzam a aula aquelas que mais frequentemente são objecto de 

solicitação, isto é, aquelas que são mais valorizadas pelos alunos. 

Identificámos as seguintes vozes predominantemente interrogadas: 

o professor, no seu discurso oral, nas suas instruções orais e escritas, no modo 

como organiza a aula e a comunicação (exemplo: A3/192N: hum <ri-se»; 

o próprio aluno solicitador, confrontado com uma tarefa que não consegue 

realizar, que realiza com dificuldades ou sobre a qual tem dúvidas, antecipando 

problemas ou ainda manifestando vontade de se exibir e de regular a aula, 

inventando pretextos para tomar a palavra (exemplo: All/526A: 6 stora/ e quando 

não é grande nem pequeno); 

os pares, naquilo que dizem e fazem (exemplo: AIO/125A: então o que ela está a fazer é 

assim); 

o discurso da aula, no modo e ritmo como se constrói e evolui, naquilo que se 

diz e que merece aceitação e legitimidade públicas (exemplo: A7/093A: o que é 

huile); 

todos os outros discursos que suportam as actividades de ensino/aprendizagem 

(como materiais didácticos, exemplos, instruções do manual, exercícios, 

metalinguagens, etc), ou seja, o discurso dos textos (exemplo: A6/285A: je n'ai pas 

compris le souper [-p ]); 

as disposições materiais do espaço pedagógico e certos componentes ligados à 

materialidade da situação de comunicação (como a disposição física dos 

materiais, as condições de visibilidade do quadro, etc) (exemplo: A4/390A: <INT> 

stora/ podia pôr isto para cima <referindo-se à transparência». 

(V.2) Nível de funcionamento 

Esta categoria tem cómo finalidade situar o objecto problemático no quadro dos 

diferentes níveis do funcionamento cognitivo-socio-verbal de uma aula de LE, 

explicitando concretamente qual o tipo de problema focalizado pelo aprendente (d. 

Secção I, capítulo 4: 2.1.4.). 

Tendo em conta o modo como operacionalizámos a categoria Objecto de referência, 

considerámos aqui os seguintes níveis: 
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• Nível da língua 

na sua forma (língua-sistema, língua-objecto de descrição metalinguística) 

(exemplo: A7/093 A: o que é huile); 

no seu uso (língua-instrumento) (exemplo: A6/135 A: <lNT> quando é noite dizemos 

bonne nuit); 

enquanto sistema simbólico-cultural (exemplo: A6/297 A: o que é que se come no souper). 

• Nível pedagógico-didáctico 

aspectos materiais e organizacionais da realização das actividades, ou seja, 

fenómenos ligados à metalocução (como as condições de tempo ou de espaço, 

as metalinguagens utilizadas, etc) (exemplo: A4/390 A: <INT> stora/ podia pôr isto 

para cima <referindo-se à transparência»; 

aspectos processuais (ligados às operações mobilizadas ou a mobilizar para 

efectuar as tarefas exigidas) (exemplo: B15/307 5: sempre que a gente não conhece o 

verbo é?). 

• Nível da pessoa 

Nele incluímos os raros AS cujo objecto problemático se situa fora da esfera da 

aula de LE, nos seus objectos e objectivos, mas que, pela forma como se realizam, 

representando aprendizagem específica, foram classificados (exemplo: A12/217 A: je peux 

aller aux toilettes/s'il vous plait). 

(V.3) Tarefas de linguagem 

Pretendemos ainda observar a relação funcional entre o aprendente que solicita e 

a língua, precisando a tarefa de linguagem no âmbito da qual um determinado objecto é 

definido como problemático. Temos aqui em conta que as tarefas constituem elementos 

motores de processos de activação e de construção necessários à aprendizagem escolar 

de uma LE (d. Charnet, 1995: 135). 

Classificámos as tarefas de acordo com os skills de linguagem vulgarizados nos 

programas de ensino das LE e na literatura didáctica, combinando-os com outras tarefas 

específicas da aula de LE (d. Wenden, 1995: 185, quando refere que esta é uma base de 

classificação possível): 
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compreensão 

oral (exemplo: A3/I85A: signo/ não é stora); 

escrita (exemplo: A4/0I9A: ali/aquele temps fait-il/ temps é tempo?); 

oral e escrita; 

expressão 

oral (exemplo: AI/608A: comment on dit en français -camionete- (LM»; 

escrita (exemplo: AI/346A: ó stora/ não sei como se escreve au); 

oral e escrita; 

treino, automatização, manipulação (exemplo: AI0/125A: então o que ela está a fazer é 

assim?); 

descrição, reflexão, observação (exemplo: AI5/729A: stora/ stora/ e se for no plural! como 

é que fica); 

uso comunicativo e global da LE (exemplo: A6/297 A: o que é que se come no souper). 

(VI) Causas ou razões do agir 

Esta categoria, que já foi apresentada e operacionalizada na Secção I, capítulo 4: 

2.1.5., é uma daquelas onde mais se faz notar a interpretação do observador. Categoria 

de suporte, compreensiva das restantes, refere-se ao desencadeador da solicitação ou à 

origem da problematicidade de um determinado facto. 

A causa de um AS pode estar explicitamente expressa nas palavras daquele que o 

realiza (exemplo: A13/38I A: ai aí! não se vê nada). Outras vezes, é evidenciada na própria 

gravação vídeo (como demasiada claridade na sala, impedindo a visualização dos 

acetatos; exemplo: A12/I32 A: vous pouvez fermer la persienne?). Todavia, em grande parte das 

situações, a causa efectiva ~a solicitação esconde-se por detrás das intervenções verbais, 

estando largamente dependente das condições precisas de enunciação e exigindo um 

esforço interpretativo daquele que a observa (e também daquele que age). 
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Considerámos as seguintes causas de solicitação: 

Causas linguístico-comunicativas, ou competências insuficientes em LE face 

à tarefa exigida ou em curso, no que diz respeito à sua forma, uso ou 

significado cultural (exemplo: AI/608 A: comment on dit en français -camionete- (LM»; 
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Causas metalinguísticas e metaverbais, relacionadas com competências 

insuficientes no saber teórico sobre a língua (LE e LM), sobre instrumentos de 

descrição da língua e sobre as relações simbólicas que instaura com o mundo, 

seus objectos e outras línguas (exemplo: A15/729 A: stora/ stora/ e se for no plural! 

como é que fica); 

- Causas pedagógico-didácticas, ou perturbações várias na comunicação da aula 

e na organização das actividades, não imputáveis directamente à língua-objecto 

e instrumento da comunicação, antes ligadas quer com aspectos de 

metalocução, materiais ou físicos (como barulho ou dificuldades de ver para 

o quadro, débito inesperadamente rápido, intensidade vocal baixa, materiais 

pouco claros ou outros factos que põem em causa a audibilidade e visibilidade 

do que é dito e feito), quer com aspectos mais especificamente pedagógicos 

(confusões devido a intervenções perturbadoras, instruções imprecisas, 

desconhecimento das metalinguagens e das regras de funcionamento da aula, 

desorganização e incoerências várias do professor, confusões na aula, 

esquecimentos, pouca familiaridade com as tarefas propostas, etc) (exemplo: 

A13/381 A: ai aí/ não se vê nada); 

Causas aquisicionais ou de aprendizagem, isto é, hesitações ou dificuldades 

na selecção ou na mobilização de estratégias de aprendizagem adequadas 

para a resolução dos problemas e para a construção do conhecimentos (exemplo: 

A9/093 AN: Madame excusez-moi/ je (n'ai) pas faire parce que/ parce que je n'ai pas compris); 

Causas enciclopédicas, ligadas com o conhecimento do mundo, seus objectos 

e relações (exemplo: C17/207 A: de que cor é); 

Causas psico-afectivo-sociais, ligadas com as atitudes e posturas face à 

aprendizagem e à situação de comunicação concreta; entre elas distinguimos 

as que denotam atitudes 

positivas (vontade de aprender, curiosidade, motivação, disponibilidade 

para intervir no processo pedagógico, desejo de o conhecer na sua 

organização, etc) (exemplo: Al/568 A: je peux distribuer <hesita»; 
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neutras e eventualmente negativas (desatenção, aborrecimento, recusa de 

participação, desejo de provocação, de exibição ou de controlo da aula, 

etc) (exemplo: A8/282 N: ele é mulher?). 

Causas particulares, como problemas de saúde ou necessidades pessoais que 

nada têm a ver com a aula (exemplo: A12/217 A: je peux aller aux toilettes/s'il vous 

plait). 

(VII) Finalidades 

Procura-se com esta categoria final pôr em destaque o que pretende o aluno com 

a sua intervenção, isto é, o objectivo que o move (d. Bellack et aI, 1966: capítulo 4, e 

Sinclair & Brazil, 1982: capítulo 14). 

Faz-se aqui intervir mais uma vez a interpretação do investigador, apoiada na 

intuição que desenvolveu durante os frequentes contactos estabelecidos com este e 

outros contextos de sala de aula (a propósito desta intervenção na investigação 

educacional, d. Anexo, volume I, capítulo 1: 22 e seguintes). Não esqueçamos no entanto 

que, tendo o AS uma finalidade essencialmente pragmática, a análise do seu valor 

comunicativo nos ajuda nesta tarefa, havendo uma grande relação entre ambas as 

categorias. 

Note-se ainda que idêntica actividade de interpretação é exigida ao professor 

para tratar adequadamente a intervenção do aluno, na urgência de uma interacção que 

se desenrola no tempo. Neste sentido, será interessante verificar as relações estabelecidas 

entre os dois movimentos, mesmo se, no quadro da nossa investigação, essa verificação 

tenha obrigatoriamente que passar pela figura intermediária do investigador. 

Na definição das sub-categorias aqui incluídas inspirámo-nos nos nosssos próprios 

dados, conforme o procedimento metodológico adoptado neste trabalho. Apoiámo-nos 

ainda nalguns estudos sc;>bre as questões em sala de aula, uma das formas mais 

recorrentes de realizar o AS, colocadas preferencialmente pelo aluno, mas também pelo 

professor (d., por exemplo, Pedrosa de Jesus, 1991). Consultámos ainda trabalhos sobre 

idêntica problemática em contexto não escolar (como o de Ervin-Tripp, 1982, que aborda 

conversações familiares entre adultos e crianças, ou o de Freed, 1994, analisando 

conversações entre amigos). 

Agrupámos as finalidades dos AS em três grandes ordens, que podem surgir 

isoladas ou em simultâneo (d. trabalhos de Ellis, 1990, 1992b; Ervin-Tripp, 1982; Freed, 

1994; Mehan, 1979; Pedrosa de Jesus, 1991; Ricard, 1993; Shrum, 1985): 
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• Ligadas com a língua e sua aprendizagem 

Este grupo de finalidades está intrinsecamente dependente do objecto de 

aprendizagem da aula. Distinguimos entre: 

alargamento do saber, ou obtenção de novos dados não previstos na aula (exemplo: 

AI5/729 A: stora/ stora/ e se for no plural/ como é que fica); 

clarificação/ esclarecimento/ explicação de conceitos, factos, regras, fenómenos 

não comprendidos ou duvidosos (exemplo: A15/139 A: é stora/ então são duas calças/ 

porque é que não é/ se chama só); 

compreensão de termos, expressões, enunciados em LE (exemplo: A3/192 A: hum 

<ri-se»; 

confirmação/ verificação (de uma informação, de uma hipótese) (exemplo: A3/185 

A: signo/ não é stora); 

obtenção de dados e outras ajudas precisas (para a resolução de uma tarefa ou de 

um problema de aprendizagem) (exemplo: A9/093 AN: Madame excusez-moi/ je (n'ai) 

pas faire parce que/ parce que je n'ai pas compris); 

opinião/ avaliação/ correcção (exemplo: AlO/116 A: stora/ também está mal! pourquoi as). 

• Ligadas com a organização da aula e do processo de ensino/aprendizagem 

Trata-se de finalidades relacionadas com a palavra e a acção pedagógica, intrínsecas 

à comunicação de sala de aula (d. Freed, 1994). Em particular, observámos as seguintes: 

regulação (do tempo ou do espaço pedagógicos; da comunicação; da estrutura 

de participação; das actividades/conteúdos; do quadro; da avaliação) (exemplo: 

AI /568A: je peux distribuer <hesita»; 

obtenção/confirmação e precisão de instruções (exemplo: A5/215 N: eu?); 

organização da aprendizagem (exemplo: B21/044 A: 6 professoral e a matéria/ sai a que/ 

sai aqueles <IND> que a gente fez para casal ( ... ) sai? sai a matéria <lND»; 

obtenção de uma acção pontual (exemplo: A12/505 A: qui me prête un stylo). 

• Afectivo-relacionais e pessoais 

Trata-se de finalidades relacionadas com a pessoa do aprendente enquanto sujeito 

que manifesta a sua individualidade. Incluem-se aqui todos os AS com função expressiva 
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(como manifestações de ironia, humor ou sarcasmo), lúdica e retórica (cf. Freed, 1994; 

Parret, 1979). Incluímos as seguintes: 

chamada de atenção sobre si mesmoI2 (exemplo: B19/218 A: menos nos testes não é stora); 

gestão da imagem própria (exemplo: B 14/221 AN: stora/ era para o dia de hoje); 

contestação (exemplo: A4/618 A: há mais?); 

realização de vontades/desejos próprios (exemplo: A7/176 A: (posso ir lá fora». 

Note-se que o AS, em função das finalidades que persegue, é elucidativo das 

estratégias de aprendizagem mobilizadas pelo aluno na aula de acordo com as tarefas 

que lhe vão sendo propostas, isto é, constitui uma via útil de acesso aos modos como 

manipula, lida e utiliza as suas competências e saberes cognitivo-verbais em situações 

de linguagem precisas, já que decorre de operações que visam sempre a resolução de 

determinados problemas (Ellis, 1986: capítulo 7; d. ainda Secção I, capítulo 4: 2.3.2.1.). 

Deste modo, alguns autores procuram uma articulação entre as finalidades das 

solicitações dos aprendentes e as estratégias de aprendizagem que as sustentam, 

nomeadamente no que diz respeito ao nível cognitivo das operações de que partem (cf., 

por exemplo, Faerch, Haastrup & Phillipson, 1984; Pedrosa de Jesus, 1991: 84-86). Embora 

considerando algo aleatória este tipo de tabela de correspondências, extremamente difícil 

de utilizar até porque alguns comportamentos não relevam directamente de nenhuma 

actividade mental observável, e reconhecendo a sua sujeição a teorias psicológicas de 

tipo positivista que têm merecido críticas da parte de psicólogos que adoptam a nossa 

perspectiva socioconstrutivista, pensamos que, nalguns casos e de forma não sistemática, 

pode ser interessante tecer comentários desta índole, para apoiar observações sobre a 

actividade aquisicional dos alunos aquando destes episódios. 

2.2. Categorias de análise da troca de adaptação por solicitação 

Estas categorias aplicam-se à TAS na sua globalidade, com excepção do AS, que, 

pela sua relevância na troca, nos mereceu a análise mais focalizada que acabamos de 

apresentar. 

Observamos a TAS segundo seis pontos de vista. 

12 Cf. conceito de solicitações retóricas em Freed (1994). 
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(I) Meios comunicativos utilizados 

Recorremos nesta categoria à mesma inventariação de meios atrás realizada, 

distinguindo entre os que são mobilizados pelo professor e os que são mobilizados 

pelos alunos (ver atrás). 

(II) Quadro de participação 

Na observação dos papéis dos interlocutores, das suas relações de lugar e das 

formas de gestão e de distribuição da palavra ao longo da TAS, servimo-nos do inventário 

de movimentos interaccionais em aula de LE referido por Cicurel (1994b) e discutido no 

capítulo 2: 2.2.1.1. da Secção I, revisto em função dos dados encontrados, e ainda de 

Van Lier (1988). 

A gestão da palavra e sua circulação na aula são fenómenos claramente ilustrativos 

da complexidade dos mecanismos interactivos desta situação verbal (d. atrás, no mesmo 

local). Conscientes desta complexidade, quisemos elaborar categorias que a preservam 

mas sem abdicar de um princípio de simplicidade. Note-se que as categorias agora 

propostas se cruzam com as apresentadas para o AS. 

Observámos o quadro de participação das TAS segundo três pontos de vista. 

(11.1) Mecanismos de tomada de palavra na reacção 

Trata-se aqui de verificar quem e como toma a palavra após o AS, com o objectivo 

de lhe responder imediatamente ou de o precisar. 

Distinguimos as seguintes modalidades, indicando sempre qual o sujeito em causa, 

se professor se aluno: 

tomada de palavra por auto-selecção (exemplo: Ali 090: <a A olha a P interrogativamente> 

091A <ou,tro> vingt-cinq); 

tomada de palavra por hetero-selecção (exemplo: AlIl 012A: storal quando leva 01 lei 

não leva a vírgula 013P: nonl quando il y ai lei quando vous mettez lei vous mettez une 

virgule <aponta no Q>; 

negligência/ recusa da palavra atribuída (exemplo: A61 313 A: porque é que se diz 

assim I stora 314 P: donnez-moi! donnez-moi la brosse ». 
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(11.2) Circulação da palavra 

Esta categoria tem como objectivo observar se a palavra pedagógica circula nas 

TAS, e por quem, identificando quais os locutores que a constroem, ou, alternativamente, 

se o episódio se restringe a uma rápida troca do tipo questão/resposta. Observámos as 

seguintes alternativas: 

troca de tipo questão/resposta, sem circulação ulterior da palavra (exemplo: A111 

012A: storal quando leva 01 lei não leva a vírgula 013P: nonl quando iI y ai lei quando 

vous mettez lei vous mettez une virgule <aponta no Q); 

- circulação da palavra entre o professor e o aluno que solicita 

A313 

098 A é storal acabei por não perceber isso 
099 P attendsl en français on dit+ je nel comprends+ 
100 A pas 
101 P pas ( ... ) tu te souviens ( ... ) 
102 A ah 
102 P ouil 
(continua até 107 P) 

- circulação da palavra entre o professor, o aluno que solicita e ainda um grupo muito 

restrito de outro alunos 

A11 
308 A 
309 P 
310 A 
311 A 
312 P 

ó storal qual é 
la troisieme phrase 
a stora passou à frente 
não 
nonl 

- circulação da palavra pela turma 

A4 
556 A 
557 P 
558 A 
<risos> 

é storal começa a partir de hoje 
ouil à p~rtir d'aujourd'hui 
<INT> hoje está chaud 

559 P aujourd'huil aujourd'huil comment on dit en français 
560 ALS hoje está chaud <imitando e rindo> 
561 P on dit iI fait+ 
562 ALS chaud 
(continua até 566 P) 

13 Este exemplo, assim como alguns dos seguintes, pela sua extensão, estão cortados, indicando-se os 
excertos omitidos assim como as fronteiras da troca (d. Anexo, volume II, para a consulta das TAS na 
íntegra). 
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- circulação da palavra exclusivamente entre alunos 

D18 
194 A 
195 A 
196 A 
<risos> 

é para trabalho de casa stora 
não 
já ouvi 

(11.3) Estrutura de participação 

Do conceito à sua análise 

Observámos finalmente a estrutura de participação da TAS, isto é, quais os sujeitos 

pedagógicos que são envolvidos ou implicados conversacionalIIl:ente, independentemente 

do facto de tomarem ou não a palavra (d. Secção I, capítulo 2: 2.2.1.1., sobre os papéis 

interactivos dos sujeitos na comunicação pedagógica, nomeadamente a distinção entre 

alocutário e ouvinte). 

Neste sentido, distinguimos entre: 

trocas colectivas, alargadas à turma, sempre que o problema em causa é 

explicitamente tornado público, isto é, quando a globalidade da turma se 

torna alocutária da palavra pedagógica, podendo ou não tomá-la (exemplo: 

Alll 012 A: storal quando leva 01 lei não leva a vírgula 013P: nonl quando ii y ai lei 

quando vous mettez lei vous mettez une virgule <aponta no Q»; 

duais públicas, entre o aluno que solicita e o seu interlocutor, não existindo 

sinais de implicação conversacional do resto da turma, que porém pode assistir 

ao que se passa entre os sujeitos envolvidos, na qualidade de ouvinte (exemplo: 

All/232 A: mas como é que se escreve 233 P: poilsl pJ..QI ii li ~I I ... ); 

duais privadas, quando a troca passa despercebida à turma (exemplo: A101 242 A: 

<IND; particularmente, sobre o seu exercício> 243 P: nonl nonl tu dois mettre ici troisieme 

personne <respondendo-lhe»; 

ternárias, quando outro sujeito se introduz espontaneamente e a troca se 

desenvolve entre o aluno que solicita (AI), aquele que se envolveu (A2) e o 

professor, podendo o resto da turma assistir na qualidade de ouvinte 

A1 
090 P: 
091 A 
092 P: 

<a A olha a P interrogativamente> 
<outro> vingt-cinq 
jeudi ving-cinql ouil I ... 
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restritas, quando implicam conversacionalmente apenas um pequeno grupo 

de elementos da aula (exemplo: AS/ 11S A: 6 stora/ podia baixar um bocadinho 116 P: 

vous baissez vos têtes/ vous vous éloignez un petit peu/ / <para dois ALS encostados à 

parede que afastam as cadeiras> ... ); 

truncadas, quando não existe qualquer resposta observável (exemplo: AIS/264 A: 

des jeunes?). 

(III) Reacção 

A observação da reacção (entendida como um comportamento provocado por 

outro que o precede) ao AS permite-nos identificar quem constrói a resposta solicitada 

e, por conseguinte, apreender como é recebido o AS pela turma. 

Com este objectivo, analisamos esta reacção com a ajuda de duas categorias: a 

reacção do interlocutor do AS; reacções de outros sujeitos da aula, não directamente 

interpelados pelo aprendente que solicita, de modo espontâneo ou a pedido do professor, 

sujeitos que assim se envolvem no tratamento da solicitação, o que implica a circulação 

de saberes e de informações na aula. Note-se que não tivemos aqui em conta o 

envolvimento espontâneo de outros aprendentes na formulação do AS (precisando-a, 

insistindo), mas tão só a sua participação na construção da resposta requerida, já que a 

outra situação foi analisada no âmbito do AS (ver atrás, 2.1.). 

(11.1) Reacção do interlocutor 

Notámos aqui exclusivamente como responde à solicitação aquele que por ela é 

interpelado, o que nos remete para aspectos do mecanismo de atribuição da palavra do 

AS, anteriormente referidos. 

Distinguimos ainda'entre reacções tipo resposta (satisfação, directa ou indirecta, 

da solicitação) e reacções tipo réplica (comentário metacomunicativo do movimento de 

solicitação, que o põe em causa nas suas condições de enunciação, tal como na sua 

pertinência, sinceridade, conformidade às regras do contexto ou conversacionais, nas 

suas causas, e eventualmente sugere uma reformulação, tendo por conseguinte, ou não, 

continuação, isto é, resposta) (ci. Kerbrat-Orecchionni, 1990: 206 e seguintes). Notámos 

também as reacções inadequadas, isto é, as que não respeitam os constrangimentos 

interaccionais do AS (ci. Freed, 1994), assim como os AS monologais, quando o aluno se 

dirige a si mesmo (ci. de novo Freed, 1994). 
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No caso de não haver reacção à solicitação, nem positiva nem negativa, ou seja, 

sempre que esta é ignorada pelo seu interlocutor, falamos em reacção zero e consideramos 

estar perante uma troca truncada. Note-se que, embora a interpretação dos motivos 

desta forma de reação seja de grande interesse, pelas questões que coloca quanto ao 

papel do aluno na comunicação da aula, ela coloca alguns problemas metodológicos. 

Por um lado, o facto de não haver qualquer reacção do professor observável nas 

gravações e respectivas transcrições pode ter a ver com um tratamento elíptico e diferido, 

quando a TAS não ocorre imediatamente mas num momento posterior a que não tivemos 

acesso ou que não conseguimos relacionar com o AS inicial. Por outro lado, o registo 

vídeo pode ter deixado imperceptíveis marcas de uma reacção que de facto ocorreu 

(por exemplo, quando ela é não-verbal). 

Com este esquema, identificámos as seguintes alternativas, indicando sempre o 

locutor da reacção: 

reacção tipo resposta (exemplo: A11/232 A: mas como é que se escreve 233 P: poils/ pj...Q/ 

ii 1/ s./ / ... ); 

reacção tipo réplica (com ou sem continuação) 

A11 
568 A 
569 P 
570 A 
571 P 
572 A 
573 P 

je peux distribuer <hesita> 
comment/ comment/ / vas-y 
je peux/ <hesita> 
distribuer 
distribuer 
les feuilles/ oui/ tu peux m'aider à distribuer les feuilles/ / 

reacção zero (exemplo: A6/ 313 A: porque é que se diz assim/ stora 314 P: donnez-moi/ 

donnez-moi la brosse ( ... ») 

reacção inadequada (exemplo A2/404 A a gente não sabe isso/ stora 405 P oui/) 

AS monologai (exemplo: B8/ 264 Ales copains? <baixinho, para si mesmo» 

(11.2) Reacções de outros sujeitos não interpelados por AI 

Encontrámos as seguintes possibilidades de construção da resposta fora da esfera 

interlocutiva inicial: 
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reacção do professor, que se envolve numa troca para a qual não foi convocado, 

na vontade de centrar em si as interacções da aula (exemplo: B7/052 A <para o A 

do Q> tu ne peux pas effacer 053 P efface); 

reacção de outro aluno (A2), que ajuda o colega, espontaneamente ou interpelado 

pelo professor (exemplo: A1/ 090: <a A olha a P interrogativamente> 091 A <outro> 

vingt-cinq); 

reacção de um grupo de alunos ou de toda a turma, podendo incluir o professor 

AI 
608 A 
609 P 
610 ALS 
611 P 

comment on dit en français -camionete- (LM) 
camion? ah non/ ici/ on va voir / on va voir 
autocar 
on va voir 

reacção do próprio Al, que encontra, sozinho ou estimulado, resposta à sua 

própria solicitação 

D4 
402 AI 
403 P 

stora/ já não me lembro muito bem como é que se diz a primeira palavra 
mas/ então/ 6/ 6/ Ana Isabel! vamos lá pensar/ imagina que nunca viste esta 
palavra na tua vida/ ( ... ) que letra é esta 

404 AI umQ 
405 P e que letra é esta 
406 AI umy 
407 P e como é que tu aprendeste que se lê quando vês um Q e um y 
408 AI ahm/ / [u] 
(continua até 412 AI) 

(IV) Tempo de palavra 

Já atrás referimos os dois índices considerados para realizar esta análise, o número 

de intervenções e de linhas de transcrição ocupado pelo episódio em foco no corpus 

verbal transcrito, intervenções e linhas que organizámos em intervalos, de forma a 

poder comparar os dados. 

A natureza diferente do objecto agora em foco, as TAS, levou-nos a acrescentar 

intervalos aos anteriormente definidos e a interpretá-los diferentemente. Precisando, 

tivemos em conta sete intervalos: 
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de mais de 4 a 6 linhas/intervenções (TAS médias, com alguma incidência na 

construção do discurso pedagógico); 

de mais de 6 a 10 linhas/intervenções (TAS longas, com incidência notória na 

construção do discurso pedagógico); 

de mais de 10 a 20 linhas/intervenções (TAS com grande incidência na 

construção do discurso pedagógico); 

de mais de 20 linhas/intervenções (TAS com acentuada incidência na construção 

do discurso pedagógico). 

Importa-nos neste momento tecer alguns comentários à pertinência desta categoria 

e ao tipo de informações que nos dá, assim como explicar o modo como lidámos com 

ela na prática. 

Pretende-se com ela obter informações acerca do tempo lectivo ocupado pelas 

TAS na esfera do tempo total da palavra pedagógica, assim como da forma como esse 

mesmo tempo é distribuído pelos intervenientes e do seu peso relativamente ao tempo 

total de que cada um deles dispõe. 

Na dificuldade material e técnica de medir a duração de cada TAS em termos do 

tempo de aula real, cronológico, efectivamente ocupado, seguimos Bellack et aI (1966), 

quando propõem o seu cálculo pelo número de linhas de transcrição ocupadas pelo 

episódio. Bouchard (1984) e Deen (1994) sugerem acrescentar a esta medida o cálculo 

do número de intervenções de cada um dos sujeitos, de modo a pôr em destaque os 

jogos de dominância comunicativa, o grau de implicação e as realizações da negociação. 

Também Vasseur (1991), num estudo sobre a situação em meio exolingue, procede a 

idêntica forma de observação do tempo. 

Embora reconheçamos a precariedade efectiva deste procedimento e lhe 

concedamos um valor meramente estimativo, pensamos, pela relatividade global que 

assegura, que é uma forma de poder comparar as TAS entre si, de evidenciar o seu peso 

no quadro da aula e de informar acerca da sua realização dialógica (cf. Anexo, volume 

I, capítulo 4: 4.1.5., quando utilizámos como categoria de análise do passo pedagógico

didáctico a distribuição da alternância da palavra; ver ainda a discussão então realizada 

a propósito desta medida, no modo como depende da operacionalização feita no corpus 

da noção de intervenção). Esta quantificação dá-nos assim uma primeira impressão da 

influência do AS no desenrolar da aula, pelo número de intervenções que desencadeia, 

assim como uma informação genérica do tempo de aula que cada TAS ocupa. 
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Os principais problemas colocados por esta medida de tempo atingem a sua 

fiabilidade e prendem-se com a enorme discrepância do tamanho das intervenções 

respectivas do professor e do aluno, em situação de aula de LE, discrepância que tem a 

ver com múltiplas assimetrias interactivas e ainda com as funções específicas de cada 

intervenção, sabendo-se que tais funções se distribuem privilegiadamente pelos sujeitos 

pedagógicos (d. capítulo 2). Exemplificando, se as intervenções explicativas 

(normalmente do professor) podem ser mais ou menos longas, as fáticas (normalmente 

do aluno), são geralmente extremamente breves. Por outro lado, as intervenções do 

professor são potencialmente mais complexas, isto é, realizam um maior número de 

actos e desempenham mais funções interactivas do que as do aluno, o que implica que 

uma mesma intervenção possa, para o professor, servir ao mesmo tempo para dar 

sequência a uma TAS e para muitas outras tarefas, enquanto para o aluno serve 

normalmente uma única função. De outro modo, o professor realiza numa mesma réplica 

várias coisas e esta estende-se por um número extremamente variável de linhas que só 

em parte estão incluídas na TAS, enquanto uma réplica do aluno normalmente só realiza 

uma coisa e ocupa um espaço muito restrito de transcrição. 

Pesando todas estas razões, decidimos elaborar o seguinte sistema de contagens, 

procurando com ele respeitar, dentro dos limites impostos pelo próprio método, as 

proporções relativas que em cada um dos objectos medidos distinguem, por um lado, 

os seus interlocutores (professor e alunos) e, por outro, aquilo que faz parte das TAS e 

aquilo que são outros factos pedagógico-comunicativos: 
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contagem das linhas: após uma primeira contagem, por agente pedagógico 

(professor, alunos e situações de co-Iocução, quando ambos os agentes usam 

a palavra simultaneamente), do total de linhas do corpus, foi feita uma 

contagem específica das linhas TAS, sempre distribuídas pelas mesmas três 

instâncias enunciativas. Nesta última contagem distinguimos entre linha TAS 

inteira, aquela que integralmente está incluída na troca em análise, e linha 

TAS mista, aquela que só parcialmente recobre os fenómenos em foco, esta 

última contando como 1/2 linha para o somatório final das linhas TAS. Note

se que nas contagens não entraram logicamente os comentários do transcritor, 

as referências a factos extrapedagógicos ou a problemas com a gravação. Os 

registos relativos a comportamentos não-verbais são contados na categoria 

daquele que os realiza; 
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contagem das intervenções: o procedimento foi análogo ao anterior, mas 

introduzimos um sistema mais complexo de observação das intervenções TAS 

mistas, dado o facto da unidade de análise apresentar uma maior variação de 

tempo, expressa, no quadro da nossa medida, na variação correlativa de linhas 

de transcrição (note-se, por exemplo, que uma mesma intervenção do professor 

que se estende por 20 linhas pode conter uma única palavra incluída na TAS). 

Assim, as intervenções mistas foram distribuídas em quatro categorias, de 

acordo com o espaço que a TAS nelas ocupa, a partir de uma contagem das 

palavras de cada uma delas: menos de 25% de palavras TAS; de 25 a 49%; de 

50 a 74%; mais de 75%. Nesta contagem fomos necessariamente limitadas 

pelas opções realizadas aquando da transcrição no que diz respeito à 

delimitação da unidade intervenção (cf. Anexo, volume I: 55-57). 

(V) Grau de satisfação na finalização 

A finalização da TAS marca-se geralmente por um acto interactivo de fecho, que 

se delimita na maior parte das vezes pelo facto de nenhum locutor ser designado para 

continuar ou ainda por se dar uma mudança de alocutário (cf. Gremmo, Holec & Riley, 

1978, e conceito de "completamento interaccional" de Roulet, 1986). 

Importa-nos no nosso corpus apreciar o grau de satisfação presente na finalização, 

grau esse que podemos relacionar com a noção atrás referida de sucesso interaccional. 

Na medida em que, em contexto escolar, raramente se negocia a finalização das 

trocas, decidida unilateralmente pelo professor sem que o aprendente se oponha, mesmo 

quando não está satisfeito com a resposta obtida, é extremamente difícil, nalguns casos, 

proceder a esta análise. 

Considerámos assim que as TAS possuem um grau de satisfação positivo sempre 

que não existem, no texto conversacional, dados que permitam concluir em contrário, 

sendo ainda a resposta adequada aos constrangimentos vários presentes no AS. Nas 

outras situações, classificámos a TAS como definalização não satisfatória. 

O grau de satisfação na finalização é por conseguinte avaliado segundo uma 

linha de continuum da qual retivemos apenas os dois pólos extremos, tendo ainda 

acrescentado as TAS truncadas e aquelas de sucesso indeterminado, isto é, que não nos 

fornecem dados de análise suficientes: 

- finalização com um grau positivo de satisfação interaccional, quando aquele que 
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finaliza tem o acordo do interlocutor que solicitou para o fazer, o que decorre 

de uma negociação da finalização ou então de um comportamento do 

alocutário que mostra que a finalidade do AS foi atingida satisfatoriamente; 

no nosso corpus, este tipo de finalização marca-se essencialmente pela ausência 

de insistência de A1, que aceita a resposta; 

A2 
223 PE 
224 ALS 
225 P 

A4 
477 A 
478 P 
( ... ) 
480 P 
481 A 
482 P 

je peux effacer le tableau 
oui! tu pouvez effacer le tableau 

( ... ) ó Pedrol efface tout le tableaul d'accordl oui alJezl 1( ... ) 

(exemplo de finalização com negociação) 
então aqui está mal ( ... ) 
( ... ) nonl non nonl c'est bienl c'est bienl ce sont des nuagesl le temps est grisl 

c'est la couleur grisei oui! le temps est grisl ii y ades nuagesl d'accord 
ahl cinzento 
ouil 

finalização com um grau negativo de satisfação interaccional, quando existem 

comportamentos do aprendente solicitador que traduzem uma insatisfação 

deste ponto de vista, situando-se quer na sequência de tentativas de fecho do 

professor, quer noutros momentos posteriores do texto conversacional; quando 

o AS não consegue realizar as suas finalidades enunciativas (exemplo: Al/608 A 

comment on dit en français "camionete" (LM) 609 P ( ... ) on va voir I on va voir). 

(VI) Estrutura interna da troca 

A estrutura interna da troca de adaptação foi objecto da nossa atenção na Secção 

I, capítulo 4: 1.1.. 

Apoiadas no que então se disse, a análise realiza-se quanto: ao número de 

intervenções da troca em relação com a sua função interactiva; à sua disposição na 

sequência dialógica (d. Kerbrat-Orecchioni, 1990: 234). 
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(VI.l) Quanto ao número/função de intervenções da troca 

Considerámos quatro sub-categorias dentro deste item. 

• Trocas truncadas 

AIO: 
532 A 
533 P 
( ... ) 
537 A 
538 P 

é isto <IND> 
on répete 

é isto (para comer?) 
bonl maintenant ( ... ) 
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Distinguimos, dentro destas trocas, para efeitos interpretativos, entre: 

truncadas "autênticas", quando observamos a inexistência de uma qualquer 

reacção, as mais comuns (d. exemplo anterior); 

truncadas retóricas, quando o comportamento se quente do aluno solicitador 

mostra que este não espera qualquer reacção e que o seu acto solicitador é 

meramente estilístico ou retórico, já que dispõe da informação que solicita14 ; 

truncadas duvidosas, quando os registos seguintes parecem apontar para a 

existência de uma reacção que no entanto não é v~sível na gravação e não 

transparece na transcrição; 

falsas truncadas, quando a ausência de reacção imediata se deve ao facto de 

estarem previstas, na sequência da aula, actividades ou comportamentos que 

dão resposta ao AS. 

• Trocas binárias 

São trocas nas quais encontramos exclusivamente a solicitação e a resposta. Podem 

simples ou minimais, quando constituídas por duas únicas intervenções que 

funcionam como par adjacente, tipo questão/resposta (exemplo A3/185 A signo/ 

não é stora 186 P oui); 

complexas, quando constituídas por mais do que duas intervenções que no 

entanto desempenham as mesmas funções interactivas: 

A4 
289 A 
290 P 
291 
292 P 

não é <IND> 
comment 
<IND> 
non/ non non/ 

• Trocas ternárias 

Trata-se de trocas que, para além dos elementos que constam das precedentes, 

contemplam ainda um outro, que pode ser uma reacção, um comentário, uma avaliação, 

etc. Distinguimos, como fizemos para as trocas binárias, entre: 

simples; 

complexas. 

14 Freed (1994) fala a propósito em solicitações auto-dirigidas, que classifica de retóricas, com finalidades 
afectivo-socio-relacionais e expressivas. Também Parret (1990) descreve este tipo de questões. 
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A2 (ternária simples) 
223 PE je peux effacer le tableau 
224 ALS oui/ tu pouvez effacer le tableau 
225 P ( ... ) ó Pedro/ efface tout le tableau/ d'accord/ oui allez/ / ( ... ) 

• Trocas complexas 

Estes episódios exemplificam diversificações de vária ordem do esquema 

participativo inicial. 

A4 
477 A 
478 P 

479 A 
480 P 
481 A 
482 P 

então aqui está mal ( ... ) 
( ... ) non/ non non/ c'est bien/ c'est bien/ ce sont des nuages/ le temps est gris/ 
( ... ) 
<lNT> cinzento 
c'est la couleur grisei oui! le temps est gris/ ii y ades nuages/ d'accord 
ah/ cinzento 
oui/ ahm/ 

(VI.2) Quanto à disposição no texto conversacional 

No que diz respeito à disposição no texto dos elementos que compõem a TAS, 

verificamos duas possibilidades essenciais: 
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disposição linear, quando os vários movimentos constituintes da troca são 

contíguos (exemplo A3 185 A signo/ não é stora 186 P oui); 

disposição descontínua, quando a troca tem uma estrutura diferida, isto é, se 

espalha pela interacção aqui e ali, começando num sítio e sendo mais tarde 

semeada noutro, devido a problemas no acto inicial ou a uma decisão 

pedagógica de não começar uma sequência lateral no meio de outra, para não 

quebrar uma organização processual já planificada, desorganizando 

hierarquicamente a aula. Normalmente, uma decisão como esta ocorre quando 

o AS é considerado de elevada pertinência pedagógica, justificando uma troca 

mais longa e alargada à turma, ou ainda quando é realizado com infracção 

conversacional, interrompendo o locutor que usa a palavra. Observámos no 

nosso corpus TAS interrompidas cuja continuação não conseguimos identificar. 

A4 
319 A <levantando-se precipitadamente e apontando para a projecção na parede, da 

imagem do nevoeiro> o (que é isto aqui) stora 
320 P <após um breve momento de surpresa> attends/ baisse-toi/ baisse-toi 
(continuação da troca interrompida ... ) 
322 P ( ... ) toi maintenant/ <para o A de 319, apontando a mesma imagem> ici c'est le 

brouillard/ toute à l'heure j'ai expliqué/ ce que c'est le brouillard 
(continua) 



Do conceito à sua análise 

2.3. As estratégias de adaptação 

As estratégias pedagógico-comunicativas de adaptação mobilizadas pelos sujeitos 

pedagógicos durante a TAS, quer pelo(s) aluno(s) que solicita(m), quer pelos seus 

interlocutores, constituem um dos objectos de estudo do nosso trabalho empírico. 

O conceito de estratégia pedagógico-comunicativa de adaptação mereceu-nos uma 

larga reflexão na Secção I, capítulo 4: 2.3., altura em que apresentámos um esboço 

organizado e devidamente exemplificado das mais frequentes em episódios adaptativos. 

Esse esboço, mais propriamente o quadro-síntese incluído em 2.3.2.3., operacionaliza 

esta categoria de análise. 

Na sequência do conceito então apresentado, a abordagem das estratégias de 

adaptação exige uma atenção simultânea às operações de todos os sujeitos envolvidos 

na troca, ideia que esteve na origem da tipologia paralela então apresentada. Todavia, 

distinguiremos, nesta análise, o agente da estratégia, se professor se aluno, já que 

reconhecemos, como também afirmámos atrás, a sua especialidade estratégica. 
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Introdução 

Pretende-se neste capítulo proceder ao estudo empírico das TAS, evidenciando as 

suas características pedagógico-interactivas no contexto investigativo apresentado no 

Anexo que acompanha este trabalho, de acordo com o quadro analítico concebido e 

explicitado no capítulo precedente (d. Anexo 1). 

Se nos interessa descrever e interpretar este tipo de trocas tal como surgem em 

contexto escolar português de ensino/aprendizagem do FLE, nível iniciação, ou no que 

dele pudemos restritamente observar, o que possibilitará generalizações úteis 

inspiradoras de posteriores reflexões quanto a um trabalho de formação com os agentes 

que constroem o acontecimento aula, também perseguimos uma intenção comparativa 

e diferencia dor a, à semelhança do que foi feito no estudo preliminar mais global que 

visava a caracterização interna do corpus e que foi apresentado no Anexo, volume I: 

capítulo 4. Assim, a forma de apresentar e discutir os nossos dados fornece 

simultaneamente uma visão global da totalidade do corpus de 74 aulas e uma visão 

particular de cada um dos quatro contextos turma que o constituem, permitindo-nos 

comprender não só a especificidade destes episódios no âmbito da cultura comunicacional 

da aula de línguas mas também como, em cada situação concreta, os sujeitos são capazes 

de os construírem, tendo em conta uma relação educativa única, em muito dependente 

dos perfis pedagógico-comunicativos diferenciados dos professores que a tutelam. 

o capítulo progride em seis momentos. No primeiro, identificamos o corpus 

considerado e os procedimentos de apresentação e análise dos dados que adoptámos, 

referindo ainda algumas das principais dificuldades com que nos debatemos e o modo 

como foram resolvidas. Seguidamente, são sistematizados e discutidos os dados 

resultantes da aplicação do instrumento de análise, numa primeira fase no que concerne 

ao corpus total e logo depois no que toca a cada uma das quatro turmas. Estes resultados 

organizam-se em torno de quatro descritores essenciais: a incidência dos episódios na 

construção da interacção verbal, apreciada em função do tempo de palavra que ocupam; 

os objectos discursivos contemplados; as características internas dos AS e das TAS; as 

estratégias pedagógico-comunicativas mobilizadas pelos sujeitos durante as trocas. 
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1. O corpus e os procedimentos de trabalho 

1.1. Identificação e codificação dos episódios 

Identificámos no corpus total (T) de 74 aulas 1212 episódios que pudemos integrar 

dentro do tipo de troca que está neste momento em estudo, assim distribuídos: 

- 305 no corpus A; 

-387no B; 

-147noC; 

-373 no D. 

De uma extrema variedade, quer no que diz respeito à sua clareza para o 

observador que se debruça sobre as transcrições, quer ao tempo pedagógico que ocupam, 

à sua distribuição por turma e por aula ou ao tópico a que se referem, quisemos 

apresentar este universo vasto de um modo conciso mas que desse desde logo conta de 

alguma da sua heterogeneidade. Tendo observado empiricamente que o enfoque ou 

objecto de referência constitui um factor descritivo extremamente útil e elucidativo 

porque, para além de evidenciar o que está em jogo na troca pedagógica, influencia 

determinantemente o seu modo de construção, decidimos utilizá-lo para estruturar o 

corpus. 

Tivemos ainda a intenção de construir um sistema claro e rápido de identificação 

de cada troca particular no quadro preciso dos contextos observados, de modo a aceder 

aos dados com facilidade, podendo evocá-los e usá-los com função exemplificativa sem 

necessidade de os transcrever a todo o momento. 

Optámos assim por organizar os episódios por professor, por aula e por objecto 

de referência, situando-os em cada evento transcrito segundo o mesmo procedimento 

de identificação de acontecimentos verbais concretos que utilizámos e apresentámos no 

volume I do Anexo (capítulo 2: 54-57). Concebido nesta óptica, o anexo 3, Identificação 

das TAS (organizadas por objecto/aula/turma), permite não só referenciar rapidamente os 

1212 episódios do corpus como ainda perceber como se distribuem pelas quatro turmas 

ao longo do ano e como se estruturam. 

O sistema de codificação de cada episódio concreto combina o conjunto de 

abreviaturas já utilizado anteriormente com uma explicitação do objecto discursivo de 

cada TAS. Assim, após a letra identificadora da turma em que ocorre a troca, segue-se a 

sua numeração, própria a cada objecto discursivo, seguida da explicitação desse mesmo 

objecto, usando-se a abreviatura adoptada. 
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Exemplificando, a TAS A: l/ET é uma TAS sobre o espaço/tempo pedagógicos 

que ocorre no corpus A. A consulta do anexo 3 permite situá-la na aula AI, entre as 

intervenções 109 e 126. 

Por vezes, alguns objectos discursivos aparecem nesta codificação seguidos de 

um ponto de interrogação (ex: A: 85/ ACT?). Isto significa que, por motivos vários, a 

sua classificação não é absolutamente inequívoca. 

Ao longo do estudo utilizaremos esta forma de codificação das TAS. Para maior 

comodidade na sua localização precisa, o anexo 3 é apresentado solto. 

Uma visão mais global e sintéctica do corpus é dada no anexo 4, Distribuição das 

TAS por objecto, onde encontramos o número total de trocas identificadas em cada uma 

das quatro turmas, com indicação das ocorrências e respectivas percentagens em cada 

um dos objectos discursivos e nos vários agrupamentos que deles fizemos. 

• Sobre algumas dificuldades encontradas na identificação e delimitação dos 

episódios 

A identificação e delimitação das TAS e sua posterior classificação por objecto 

discursivo nem sempre foi fácil e constituiu uma das primeiras dificuldades com que 

nos defrontámos. 

A causa mais imediata desta dificuldade prende-se com o próprio suporte material 

em que nos baseámos, mais concretamente com a nem sempre aceitável qualidade 

acústica dos dados videogravados, o que provocou alguma ambiguidade e imperfeição 

nas transcrições. Por outro lado, dada uma configuração enunciativa própria, a aula é 

uma situação verbal na qual estão presentes em larga escala fenómenos de pluri-Iocução, 

ou de confronto de instâncias enunciativas plurais (d. capítulo 2, 2.2.2.5.), que tomam 

frequentemente inaudível ou incompreensível a gravação que dela se faz. Também já 

tivemos oportunidade de referir no volume I do Anexo que as condições em que 

efectuámos a videogravação implicaram a perda de muitos dos fenómenos comunicativos 

que não passam pelo voco-verbal, subtraindo-nos uma parte importante do que realmente 

acontece na aula e limitando a sua compreensão. 

Outros aspectos ligados agora intrinsecamente com a qualidade comunicativa da 

própria aula contribuíram para esta mesma dificuldade de identificação e classificação. 

Referimo-nos, por exemplo, à imprecisão com que os alunos às vezes enunciam os seus 

problemas e colocam as suas questões, à qual corresponde por vezes uma indiferença 

do professor em os fazer publicamente explicitar. Noutras ocasiões, o tratamento dado 
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aos AS parece não estabelecer com ele um relação de coerência, quer no que diz respeito 

aos objectos discursivos criados, quer no que toca às suas causas, intenções ou valores 

comunicativos, o que se pode explicar mais uma vez pela imprecisão da formulação, 

mas também pela desatenção do professor ou por uma deficiente interpretação da 

intervenção do aluno (d. idêntica constatação em Bellack et aI, 1966). 

Também deparámos com episódios nos quais a reacção ao AS é de tal modo 

ambígua que não nos foi possível delimitá-la com precisão no decorrer da aula. 

Um outro aspecto a considerar prende-se directamente com as particularidades 

discursivas próprias do episódio em análise. Como outros investigadores também 

assinalam (d. Gülich, 1986a, ou Vasseur, 1991, 1993, 1995), situações asssimétrias e 

tuteladas estão na origem de movimentos de solicitação que frequentemente são 

indirectos e implícitos, realizando-se através de recursos comunicativos que não passam 

por meios verbais, antes privilegiam procedimentos prosódicos (como a entoação, a 

pausa ou o ritmo), pouco compreensíveis para o observador externo que trabalha com 

gravações ou transcrições. Embora este modo indirecto de realização da solicitação seja 

mais significativo em meio exolingue, onde resulta de procedimentos importantes de 

figuração, também o encontrámos em contexto escolar. 

A ambiguidade na abordagem dos episódios tem a ver ainda com o facto de o 

interlocutor em posição pivilegiada, o professor, interpretar de um modo nem sempre 

objectivo certas intervenções do aprendente como sendo indirectamente pedidos de 

ajuda ou solicitações, o que se deve a uma vontade forte de cooperar que já comentámos 

atrás (d. Secção I, capítulo 3), mas também ao medo do silêncio, subjectivamente 

apreendido como um espaço de vazio propício à indisciplina ou à quebra de contacto 

com um interlocutor plural. Deste modo, o ritmo interactivo vertiginoso da aula de LE, 

realçado na análise da distribuição da alternância da palavra (cf. Anexo, volume I: 

capítulo 4, 4.1.5.), faz com que o professor interprete certas pausas ou reduções do 

débito como pedidos implícitos de ajuda e reaja em conformidade com esta interpretação, 

originando episódios idênticos às TAS sem que no entanto seja possível determinar as 

características reais do AS. Pelos motivos expostos, não considerámos como TAS este 

tipo de episódios adaptativos, reservando a designação para aqueles nos quais a 

constituição do problema, seja ela explícita ou implícita, é feita pelo aluno, isto é, só 

isolámos as sequências onde no discurso do aprendente se encontram marcas 

meta comunicativas de ruptura que denunciam a consciencialização de um qualquer 

problema pedagógico-comunicativo e a vontade de o resolver cooperativamente. 

O próprio sistema de análise por objectos discursivos também causou alguns 
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problemas a este nível. No que diz respeito ao objecto língua, embora tivéssemos 
procurado, por afinações sucessivas resultantes da imersão nos dados, conceber uma 
categorização o mais próxima possível da conceptualização metalinguística do contexto 
escolar, a abordagem analítica proposta não coincide sempre nem com o real 
funcionamento da língua, nem com a forma global e holística como é ensinada e 
aprendida, nem ainda com o tratamento reflexivo que dela se vai fazendo nas aulas. 
Assim, alguns episódios remetem para níveis de funcionamento verbal múltiplos, 
complexos e por vezes difusos, que nem sempre foi possível identificar inequivocamente 
(d. acima a referência aos objectos discursivos interrogados). . 

Da conjugação de todos estes factores resulta em grande parte a percentagem 
importante de TAS que não puderam ser classificadas: 14,4% em A; 10,6% em B; 8,8% 
em C e 15,5% em D, num total de 12,9% do corpus (d. anexo 4, grupo III). 

Hesitámos bastante em decidir se deveríamos ou não incluir no nosso corpus 
certos episódios de regulação da palavra da aula pelo aluno. Se rigorosamente eles se 
enquadram na definição que demos de TAS, o facto de se realizarem na maior parte das 
vezes por meios não-verbais (dedo no ar) e ainda de termos efectuado a gravação com 
uma única câmara fixa e situada no fundo da sala, de frente para o professor, implicou 
que muito frequentemente não os tivéssemos registado. Note-se ainda que o sistema de 
circulação da palavra na aula é altamente ritualizado e que se realiza geralmente com o 
recurso a meios comunicativos de uma grande subtileza (como a direcção e 
intencionalidade do olhar, os movimentos de cabeça, posturas, acordos interaccionais 
implícitos não verbalizados), tornando-se dificilmente analisável nas nossas transcrições 
e impedindo-nos de decidir inequivocamente quais os comportamentos de pedido de 
palavra que correspondem de facto a solicitações de participação ou a uma vontade de 
intervenção que possa ser classificada no âmbito dos episódios em causa. 

Tudo isto nos levou, para respeitar uma certa homogeneidade e conscientes embora 
de que se trata de uma solução discutível, a só considerar as situações em que o aluno 
pede uma palavra que não lhe foi, directa ou indirectamente, individual ou 
colectivamente, atribuída, e quando esse acto for realizado por meios que incluem 
códigos voco-verbais. 

1.2. Procedimentos gerais de apresentação e análise dos resultados 

A análise efectuada é essencialmente descritivo-explicativo-holística e procura 
respeitar os dados que observa, adoptando um ponto de vista émico e apoiando-se no 
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conhecimento alargado do contexto verbal ao qual acedemos pelo estudo realizado no 

Anexo, volume I, em conformidade com as orientações etnometodológicas pelas quais 

enveredámos (ci. Anexo, volume I: 22 e seguintes, e Introdução a esta Secção). 

As categorias de análise utilizadas, esboçadas após uma primeira imersão global 

no corpus, foram testadas numa pequena amostra constituída por algumas aulas dos 

quatro professores (ci. Araújo e Sá, 1992a, 1994, onde se dá conta deste primeiro estudo). 

Depois do seu afinamento posterior, foram aplicadas à generalidade do corpus, tendo 

cada episódio sido estudado de acordo com os items que constam no anexo 2, Grelha de 

análise do AS e Grelha de análise da TAS. 

Excluímos da maior parte da análise, pelo seu elevado grau de indeterminação, 

as trocas não classificadas (ci. anexos 3 e 4, grupo III dos objectos discursivos). Deste 

modo, as contagens, excepto nos casos em que o assinalamos expressamente, referem

se exclusivamente aos episódios que puderam ser compreendidos pelo observador, 

num total agora de 1056, ou seja: 

-261 em A; 

-346 em B; 

-134emC; 

-315emD. 

o anexo 5, Distribuição das TAS classificadas por objecto, foi expressamente construído 

em função desta decisão, que nos impeliu a rever todas as percentagens anteriores 

calculadas de acordo com um outro total, sendo nele que assenta em termos numéricos 

a maioria dos estudos parciais à frente empreendidos. 

A aplicação do instrumento de análise ao corpus assim organizado conduziu-nos 

posteriormente à elaboração de quadros-síntese, contendo informações quantitativas 

provenientes da contagem das ocorrências de cada uma das categorias de observação 

em cada turma e no universo total, permitindo-nos encontrar a distribuição numérica e 

percentual de efectivos pqr classe (ver do anexo 10 ao 29). Ilustrando uma abordagem 

também quantitativa, assente em princípios de estatística descritiva, estes quadros são 

o ponto de partida da discussão, por organizarem e resumirem toda a informação (d. 

Anexo, volume I, quando nos referimos à complementaridade das abordagens 

quantitativa e qualitativa; ver essencialmente Bovet, 1984). Acrescente-se que neles só 

foram incluídas as categorias efectivamente representadas no corpus e que frequentemente 

está presente uma coluna dedicada aos casos que, por um motivo ou por outro, não 

puderam ser classificados, identificada por um ponto de interrogação (?). 

Elaborámos estes quadros de um modo bastante analítico, por turma e por corpus 
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total, tendo incluído uma secção reservada à contagem dos totais de ocorrências por 

categoria e ainda outras cinco onde os discriminamos relativamente aos vários objectos 

discursivos. 

Quisemos com este procedimento não nos afastar muito dos dados nem da 

abordagem qualitativa inicial e não perder demasiada informação útil, já que 

constatámos, como dissemos no início, que a construção das TAS varia com o tópico e 

com o contexto-turma. Assim, temos sempre acesso ao modo de realização de cada 

categoria por turma e por grupo discursivo, sem prejuízo da visão mais global dada nas 

colunas destinadas ao corpus total de 74 aulas. 

A síntese que se propõe, pela quantificação organizada dos dados e na medida 

em que não esquece a exigência inicial de classificação qualitativa, permite por 

conseguinte, em nosso entender, uma generalização mais útil das observações, já que 

relaciona as medidas de frequência com episódios concretos de sala de aula. 

Note-se que, como não quisemos multiplicar análises escusadas, muito 

compartimentadas e sectoriais, reagrupámos entre si os objectos discursivos que suscitam 

idênticas configurações das categorias de análise. Deste modo, dão-se conta dos 

resultados segundo cinco grupos de objectos: 

língua (num total de 372 episódios, 69 em A, 161 em B, 35 em C e 107 em D); 

comunicação e palavra (num total de 180 episódios, 55 em A, 43 em B, 35 em 

C e 47 em D); 

actividades (num total de 407 episódios, 100 em A, 109 em B, 54 em C e 144 

emD); 

espaço e tempo (num total de 80 episódios, 32 em A, 26 em B, 9 em C e 13 em 

D); 

processos de aprendizagem (num total de 17 episódios, 5 em A, 7 em B, 1 em 

Ce4emD). 

Não realizámos neste estudo a análise isoladas das cinco últimas aulas, ao contrário 

do que foi feito para a caracterização interna apresentada no Anexo, volume I, a não ser 

no que respeita aos objectos discursivos privilegiados nas TAS e à frequência destas 

últimas ao longo do ano. Tal se deve ao facto desta abordagem não se ter revelado 

significativa nos outros níveis da análise, apesar de confirmar e tornar mais evidentes 

tendências já anteriormente encontradas, conclusão a que já tínhamos aliás chegado no 

estudo preliminar referido. 
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De acordo com os objectivos que concedemos a este capítulo, a apresentação e 

discusssão dos resultados é feita num primeiro momento para o corpus total, 

identificando-se regularidades e tendências que possam ser relacionadas com uma prática 

comunicativa escolar já . caracterizada no capítulo 2 da Secção I, para seguidamente se 

procurarem estilos particulares de negociação, numa discussão por professor. Este 

procedimento permitir-nos-á concluir cada item com algumas observações comparativas 

apoiadas na variação de cada contexto-turma. 

Todo este procedimento de análise traduz muito claramente, na nossa opinião, a 

orientação investigativa em DL que, com Van Lier (1988), denominámos no Anexo, 

volume I: 30, de híbrida, na medida em que, pela complementaridade de métodos que 

aparecem conjugados num mesmo sistema, se procura compreender de um modo o 

mais profundo possível, isto é, que não se limite a dados mensuráveis e observáveis 

mas que procure chegar às intenções, razões e conhecimentos dos sujeitos, o que de 

facto se passa em aula de LE quando professor e alunos se envolvem em trocas iniciadas 

por estes últimos, com as quais procuram regular o decurso da interacção pedagógica. 

2. Sobre a incidência das TAS na construção da interacção verbal 

Antes de descrever as configurações dos episódios em estudo, importa determinar 

qual a sua incidência na construção do tecido discursivo da aula de LE, isto é, como 

contribuem para a sua fabricação e como nele se inserem, esboçando-se um primeiro 

quadro que integre as TAS no todo comunicativo da aula mas que não esqueça as suas 

especificidades no seio de um modo de funcionamento muito padronizado. 

Este primeiro quadro compõe-se da análise da frequência das TAS em cada corpus, 

pelo número de ocorrências por aula com respectiva média e tempo de palavra utilizado, 

e ainda da observação da sua distribuição pelos actores responsáveis pelo acontecimento 

social, professor por um lado e alunos por outro. É ainda pertinente evidenciar o peso 

deste fenómeno verbal no cômputo geral do discurso dos agentes pedagógicos. 

Com esta análise, pretende-se determinar a importância relativa e quantitativa 

deste tipo de trocas em situação escolar, verificando o modo como cada turma particular 

permite ou não a sua emergência pública na aula. Visa-se ainda dar uma ideia 

aproximativa do espaço lectivo que lhes é concedido, e concluir sobre o seu grau de 

interactividade e de implicação, relacionando-os com a alternância de palavra e a sua 

distribuição pelos agentes (d. idêntico procedimento em Van Lier, 1988, e o que se 

escreve sobre a alternância da palavra no Anexo, volume I: 165-166). 
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Ao propor esta primeira abordagem do corpus estamos ainda a reunir dados que 

nos permitem rever uma convicção inicial a propósito da existência de conexões entre, 

por um lado, o estilo pedagógico do professor, em particular o tipo de ensino/ 

aprendizagem que pratica e a relação que constrói com os alunos e, por outro, a 

frequência e peso nas suas aulas das TAS. Mais concretamente, pensamos que a boa 

qualidade interactiva da aula, apreciada, por exemplo, pela forma como o professor é 

capaz de fazer intervir o aluno e lhe fornece meios para o fazer, pelo seu ambiente 

afectivo, onde cada instante é vivido com ludicidade e descontracção e onde tomar a 

palavra não representa um risco mas um acto de prazer, pela metodologia posta em 

prática, nomeadamente nas oportunidades criadas para o uso comunicativo da LE e na 

abordagem reflexiva da língua e da sua aprendizagem, são condições pedagógicas que 

estimulam as TAS e que estão ligadas com o peso que adquirem em cada universo 

pedagógico. Note-se a este propósito o que diz Dickinson, no quadro de uma pedagogia 

orientada para o desenvolvimento da autonomia: 
"The ideal helper is warm and loving. He accepts and cares about the leamer and 

about his problems, and takes them seriously. He is willing to spend time helping. He is 
approving, supportive, encoraging and friendly ( ... ) As a result of these characteristics, 
the leamer feels free to approach him and can taIk freely and easily with him in a warm 
and relaxed atmosphere" (1987: 122). 

Outros autores manifestam convicções semelhantes, como Cordier-Gauthier (1995), 

Green & Harker (1982), Mehan (1979), Van Lier (1988) ou Vieira (1988). Breen (1985) 

encontra relações fortes entre a definição que os sujeitos dão à situação e os seus 

comportamentos comunicativos. Marcos & Bernicot (1994) mostram que as questões 

variam em função da atitude do interlocutor e sublinham, assim como Cortese (1987: 

38), o papel do encorajamento constante. Parret (1979), a propósito, refere a necessidade 

de incluir uma componente psico-pragmática na teoria das questões, de forma a pô-las 

em relação com as atitudes cooperativas dos sujeitos e com as percepções que vão 

desenvolvendo uns relativamente aos outros ao longo da troca. O estudo de Naiman et 

aI (1978) mostra que o clima da aula e a qualidade das relações interpessoais constituem 

variáveis importantes que influenciam o comportamamento verbal dos alunos. Lambert 

(1994a) acrescenta ainda factores sociais como condicionantes de todo o comportamento 

de tomada de risco e Schmidt (1990) refere que na base da atenção e da capacidade de 

identificação de elementos perturbadores estão sempre factores de ordem afectiva. 

Assim, de uma forma mais abrangente, pensamos que certas manifestações 

discursivas, tais como a participação do aprendente na construção do texto verbal, a 

iniciativa que revela ou o modo como é partilhado o tempo de palavra, são janelas 

abertas para um certo número de forças sociais, psicológicas e relacionais, motoras da 

aula de línguas. 
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Este item, pelo tipo de análise que propõe, apoia-se nos dados totais, isto é, 

contabilizámos também os episódios incluídos na categoria de não classificados (ver atrás 

e cf. os dados com O anexo 4). 

Dissemos atrás que foram identificadas no corpus 1212 TAS (cf. anexo 4). 

A distribuição destes episódios por turma e por aula é de uma extrema variedade. 

o gráfico 1, Média de TAS por aula, dá-nos uma primeira perspectiva dessa 

variedade, evidenciando os pesos relativos diferenciados destas trocas nas várias turmas. 

A sua leitura permite constatar que a turma A é aquela onde mais TAS se verificam 

(uma média de 20.3 por aula), com valores que contrastam muito com a C, o contexto 

menos propício à sua emergência (uma média de 8.2). B e D têm valores médios muito 

semelhantes, respectivamente 18.4 e 18.6. 
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A 

Gráfico 1: Média de TAS por aula 

B c D Total 

Tendo realizado este mesmo cálculo para as últimas cinco aulas, com O 

pressuposto de que a instalação de rotinas pedagógico-comunicativas e o 

desenvolvimento de uma relação comunicativa e reflexiva com a LE tem repercussões 

na frequência das TAS (cf atrás e Mehan, 1979, que encontra esta variação), deparámo

nos com médias muito semelhantes que não só não confirmam tal hipótese como, muito 

pelo contrário, a contrariam, já que se denota uma certa tendência para a redução, 

tendência que confirmámos posteriormente com outras medidas. 

Concretizando, a turma A mantém uma média de 20.2, enquanto B desce para 

15.61 , D sobe ligeiramente para 18.8 e C desce para 8. A média do corpus total é de 15.7. 

1 Note-se que o facto de existir urna aula com problemas técnicos, incompletamente transcrita (B21) 
entre as últimas 5 do corpus B, pode de certo modo justificar a descida mais vincada nesta turma. 
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Esta conclusão vai na linha de outras a que chegámos quando descrevemos os 

constituintes dos passos pedagógico-didácticos das últimas cinco aulas, onde 

evidenciámos um progressivo aumento ao longo do ano lectivo da invariabilidade na 

forma de conceber e de construir a aula de LE (d. Anexo, volume I: capítulo 4). 

Quanto à distribuição das TAS por aula, o anexo 6 dá dela uma perspectiva 

global e organizada, realçando uma grande heterogeneidade inter- e intracontextual. 

Verificamos que as aulas com uma menor frequência de TAS se encontram no corpus C, 

nomeadamente a C16, com unicamente 3 episódios, o valor mais baixo que contrasta 

com outros presentes por exemplo em AIO (com 33 TAS), em B6 (com 32) ou em D12 

(com também 33). Esta distribuição heterogénea observa-se também no interior de cada 

corpus. Ilustrando com D, a aulas com 8 e 9 TAS (como D8, D9, D14 ou D15) opõem-se 

outras com mais de 25 (como D7, D11, D12 ou D18). 

Esta última variação explica-se no quadro preciso de cada aula, mais 

particularmente no que nela se realiza, não só em termos das tarefas verbais (actividades 

de linguagem, conteúdos e competências trabalhadas), mas também do dispositivo 

pedagógico-metodológico expressamente construído, como a metalinguagem 

instrucional, explicações metalinguísticas, instruções, materiais pedagógicos ou 

disposições quanto ao espaço e tempo (d. Vasseur, 1991: 56-57, quando evidencia uma 

forte relação entre as tarefas e a frequência das solicitações). 

Exemplificando, podemos relacionar o elevado número de TAS encontrado em 

B12 com o conteúdo gramatical particularmente complexo que nela se trabalha (o 

pronome on), apresentado pelo professor de um modo pouco claro (d. B11 e B12, 

particularmente B11/ 119-135, onde se confrontam os valores gramatical e semântico 

deste pronome) e treinado em actividades difíceis pelo elevado grau de controlo 

metalinguístico que exigem (d. B12/ 25-123), comportando os dois passos que recobrem 

esse mesmo conteúdo 19 das 35 TAS da aula. 

Como extensão do que se afirmou, nota-se uma concentração irregular das TAS 

ao longo da aula, com momentos muito participados a contrastarem com outros durante 

os quais os aprendentes não realizam quaisquer intervenções deste tipo. 

Tal concentração é dificilmente operacionalizável, dada a multiplicidade de factores 

envolvidos, a sua extrema dependência face a características exógenas aos contextos 

investigados e ainda a imprevisibilidade das reacções das turmas, que não revelam 

necessariamente um comportamento homogéneo ao longo das aulas. De qualquer modo, 

isolámos alguns factores que podem com ela ser relacionados. 
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Um primeiro factor na origem da aglomeração de episódios TAS prende-se com o 

grau de generalização pela turma do problema colocado. Com ele se explica, por exemplo, 

o elevado número de TAS sobre gramática e sobre o sentido em B8, concentradas no 2° 

passo, onde se propõe um exercício de transformação com os determinantes possessivos 

(ver ainda idêntica generalização em B: 3S/S; B: 36/S e B: 37/S). 

Relaciona-se também tal afluência com o trabalho pedagógico proposto e, mais 

particularmente, com o objectivo perseguido (ci. Ellis, 1992b; Ouff, 1986; Germain, 1992; 

Seedhouse, 1994, sobre esta relação). Assim, certas actividades cujo desenvolvimento 

está directamente dependente da solicitação do aprendente, presentes sobretudo no 

corpus B, onde frequentemente os alunos são incentivados a colocar questões relativas 

ao texto introduzido na aula, propiciam momentos onde a frequência de TAS é 

particularmente elevada. Atente-se para ilustrar em BS, onde encontramos 14 TAS 

semântico-lexicais concentradas num único passo da aula, o 5° (Pedrosa de Jesus, 1991, 

observa também este aumento de frequência sempre que se criam oportunidades 

expressamente orientadas para a emergência de questões). Também as actividades que 

apelam para uma participação activa dos aprendentes revelam uma maior capacidade 

generativa destes episódios, como é o caso daquela que se propõe em 012, 2° passo, 

onde se pede aos alunos que preencham um quadro sistematizador das relações entre 

fonema/ grafema, fornecendo exemplos. 

Nota-se ainda uma proliferação de TAS em momentos mais abertos à negociação 

do trabalho pedagógico ou de objectos sociais, um resultado que é confirmado por Ellis 

(1992b), quando realça uma menor frequência deste tipo de comportamentos quando o 

objecto de negociação é a língua. Para ilustrar esta afirmação, verificamos o elevado 

número de TAS de tipo ACT em 02 (20), concentradas no 4° passo, durante o qual a 

turma preenche o cartão individual de sócio do clube de francês da escola. 

Os momentos iniciais e finais da aula, assim como os de transição entre os passos, 

são extremamente preenchidos por TAS cujo tópico são sobretudo as actividades, sendo 

por vezes inteiramente construídos deste modo, o que reforça as afirmações precedentes 

quanto à vontade de negociar a organização da aula e se prende com a necessidade que 

os alunos sentem de perceber claramente o trabalho que devem realizar (d. Moreira, 

1990, que mostra que os momentos de transição são particularmente difíceis de gerir 

para o professor, sobretudo para aqueles com maiores dificuldades linguísticas). Mehan, 

analisando a estrutura da aula (1979: capítulo 2) depara com o mesmo fenómeno. Veja

se, para ilustrar, o último passo de 06, onde se explicita o trabalho de casa, todo ele 

ocupado por trocas deste tipo (5, num total de apenas 15 intervenções). Na aula 07, 

antes de se iniciarem as tarefas previstas para o 3° passo, observamos também um 
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momento de grande concentração de TAS, durante o qual a turma negocia a organização 

das actividades, aproveitando a abertura conseguida na estrutura da aula para resolver 

outras questões latentes relativas ao processo pedagógico (9 TAS durante as primeiras 

29 intervenções; o passo inicia-se na intervenção 166P mas só na 194P os alunos se 

debruçam concentradamente sobre o exercício proposto). 

Refira-se ainda que verificámos na generalidade do corpus que as TAS têm em 

numerosas situações um poderoso efeito generativo, isto é, o aparecimento no tecido 

discursivo de um AS funciona como o motor de arranque de outros episódios 

semelhantes, relacionados ou não com os mesmos tópicos, desínibindo os outros alunos 

e motivando-os para uma intervenção no mesmo ou noutros sentidos, numa clara 

evidenciação que muitos dos problemas colocados são colectivos ou que os alunos têm 

muito mais a solicitar do que aquilo que efectivamente solicitam. Manifestam ainda que 

espreitam oportunidades de entrar autonomamente no estruturado e controlado discurso 

da aula, oportunidades que neste caso lhes são oferecidas por um colega mais ousado 

que nele penetra e subverte a sua progressão, criando espaços de abertura que logo são 

invadidos pelos outros alunos. Lembre-se aqui o trabalho de Bellack et aI (1966), que 

mostra que existe uma maior probabilidade de iniciativa verbal do aluno após uma 

intervenção de solicitação de outro aluno do que após um movimento executado pelo 

professor. Maury-Rouan (1991) explica este facto aludindo a momentos de crise 

desencadeados por locutores mais ousados, durante os quais as solicitações se encadeiam 

umas nas outras, fornecendo oportunidades de acesso livre à palavra aos sujeitos mais 

tímidos. 

Este efeito, que designámos de bola de neve, é claro em momentos pedagógicos 

como: A4/ 361-370 (3 TAS); A4/ 556-597 (8 TAS); B5/ 232-285 (14 TAS); B12/ 034-045 (1 

TAS com múltiplas vozes); B12/ 050-110 (5 TAS); B12/ 146-208 (12 TAS). 

Pensamos, relativamente a este fenómeno, que ele pode criar um círculo vicioso 

quanto à frequência de TAS, já que quanto menor esta é, menor tende a tornar-se, por 

inexistência de uma das suas condições favorecedoras. 

Procurámos saber se os contextos em que mais proliferam as TAS são também 

aqueles em que elas ocupam um maior tempo lectivo. A duração extremamente variável 

destes acontecimentos leva a supor que estas não são duas análises idênticas mas 

complementares, já que a um maior número de TAS não equivale necessariamente uma 

maior proeminência interactiva, pois podem ser fugazes e pouco relevantes no que toca 

ao tempo de palavra ocupado. 
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Para apreciar a duração destes episódios usámos as duas medidas que 

apresentámos no capítulo precedente para a medição do tempo de palavra, o número de 

linhas transcritas e o de intervenções, conscientes dos problemas que elas colocam e que 

foram na altura discutidos, mas acreditando que nos fornecem uma visão aproximativa 

e sobretudo relativa a partir da qual podemos chegar a algumas conclusões (note-se que 

a última medida referida foi também utilizada no volume I do Anexo para apreciar o 

tamanho dos passos). Determinámos pois a percentagem e a média por aula de linhas e 

de intervenções TAS de cada turma e do corpus global. Fizemos idêntico cálculo 

discriminando o professor e o aluno, para ter uma ideia da distribuição por ambos do 

tempo pedagógico e da incidência destes episódios na sua actividade verbal. 

Os anexos 7 e 8, Distribuição das linhas/intervenções TAS por aula e pelos sujeitos 

pedagógicos, apresentam os resultados desta análise por turma. 

Focalizemos a nossa atenção na duração das TAS, medida num primeiro momento 

pelo número de linhas de transcrição que ocupam. 

O gráfico 2, Linhas TAS, mostra que, na totalidade do corpus, 11,3% das linhas 

transcritas são ocupadas por episódios do tipo TAS, o que corresponde, em termos 

numéricos, a 4704 linhas num total de 41.652. A turma B destaca-se nesta medida, seguida 

pela D e pela A, com valores próximos e, em último lugar e muito afastada, pela turma C. 

Gráfico 2: Linhas TAS 
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A tabela 12, Média das linhas TAS, representa estes mesmo valores em termos de 

média por aula e por troca, evidenciando que, em número absolutos e para as duas 

médias, é na turma A que se encontram mais linhas dedicadas aos episódios de adaptação 

solicitada. 
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Note-se que incluímos nesta tabela, assim como na seguinte, a média de linhas/ 

intervenções por aula. Tal se deve à necessidade de ter em conta o perfil interactivo das 

turmas no que toca ao uso da palavra, nas duas medidas consideradas, para interpretar 

e comparar os dados, necessidade que se deve ao processo utilizado para os obter. 

Tabela 12: Média das linhas TAS 

Média linhas Média linhas TAS 
Corpus transcritas por aula 

Por aula Por troca 

A 775,6 88,6 4,4 
B 482 71 3,9 
C 488,2 31,2 3,8 
D 555,1 66,2 3,5 
T - 63,6 3,9 

Observemos agora de um outro modo a incidência das TAS no discurso da aula, 

pela medição do número de intervenções pelas quais se espalham este episódios. 

Note-se que os dados agora apresentados resultam de uma considerável 

simplificação daqueles que constam no anexo 8, já que anulámos todas as sub-categorias 

da intervenção TAS mista. Pretendemos deste modo simplificar a análise embora 

conservando os dados reais, impelidas também pela constatação do reduzido número 

de ocorrências das duas sub-categorias que representam intervenções TAS mistas mais 

longas (50%-75%; >75%). 

O gráfico 3, Intervenções TAS, mostra que 13,9% das intervenções do nosso corpus 

contêm TAS (o que equivale a 4.018 num total de 28.986). Estas intervenções são, na sua 

maioria, plenamente ocupadas por estes episódios (83,2%), embora uma percentagem 

significativa só o seja parcialmente (16,8%). As quatro turmas distinguem-se entre si 

nesta medida do. mesmo modo que vimos atrás. Assim, na turma B há uma maior 

percentagem de intervenções TAS, enquanto o valor mais reduzido se encontra de novo 

na turma C; A e D não se diferenciam muito. Por outro lado, em C há mais intervenções 

TAS que só o são em parte, intervenções essas que adquirem valores idênticos nas 

outras três turmas. 
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A média de intervenções TAS é apresentada na tabela 13, onde fica realçada mais 

urna vez a supremacia da turma A. 

Tabela 13: Média das intervenções TAS 

Média intervenções Média intervenções TAS 

Corpus transcritas por aula 
Por aula Por troca 

A 562,7 79,3 3,9 
B 316,9 57 3,1 

C 342,4 25,9 3,2 

D 386,4 58,2 3,1 

T - 54,3 3,3 

Fizemos ainda idêntica análise para as últimas 5 aulas, motivadas pelo mesmo 

pressuposto atrás explicitado. Os resultados obtidos, que os gráficos 4 e 5 ilustram 

relativamente a dois dos indicadores utilizados, a percentagem de intervenções TAS e a 

média por aula de linhas TAS, não nos permitem mais urna vez confirmá-lo, excepto no 

que diz respeito à turma D, reforçando pelo contrário a tendência já observada para 

urna redução progressiva do espaço pedagógico ocupado pelas TAS, de acordo com a 

crescente uniformização do discurso das derradeiras aulas. 
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ocupado pelas TAS, verificamos que de novo a turma A se destaca das outras com uma 

grande vantagem, com respectivamente 88.6 e 79.6, o que mostra agora que, apesar de 

percentualmente, este é um espaço interactivo bastante produtivo em termos verbais, 

isto é, onde se fala muito e se faz circular bastante a palavra (d. à frente, 5.3.5., onde se 

analisa o tempo de palavra das TAS). 

o cruzamento de ambas estas constatações, que nos mostram que na turma A 

ocorrem mais TAS do que nas outras, as quais se estendem por uma média de linhas e 

de intervenções superior mas que têm uma incidência percentual inferior no interior do 

corpus no que respeita à actividade de produção verbal da aula, aponta para TAS que 

ocupam nos 50 minutos lectivos um tempo mais curto do que as de B ou D, se 

desenvolvem a um ritmo de palavra extremamente rápido e envolvem uma notável 

actividade de produção verbal dos sujeitos e de circulação da palavra entre si. 

Tudo isto nos leva a supor uma resolução interactiva rápida, pouco propícia a 

pausas reflexivas ou a um exercício de focalização sobre o objecto problemático, ou seja, 

um tratamento que se efectua no quadro da troca verbal e uma integração num tecido 

interactivo que evolui com rapidez e no qual se passa muito pouco tempo com a mesma 

coisa. 

A conclusão precedente pode facilmente ser relacionada com a forma particular 

como o professor desta turma constrói a interacção pedagógica, que pretende rápida, autêntica 

e viva, com o tipo de actividades e de competências de linguagem que valoriza, fazendo 

sobressair a competência de uso oral da LE, assim como com a sua relação especial com 

o FLE, na medida em que é um sujeito francófono. Neste sentido, tínhamos já notado na 

análise preliminar que consta no Anexo, volume I, que se concentra sobretudo na prática 

comunicativa oral da aula, aula que entende como uma ocasião de uso da LE, relegando 

para um plano secundário as actividades reflexivas longas que julga perturbarem o 

ritmo de aquisição de uma intuição linguística, e que se mostra flexível quanto à 

planificação, capaz de improvisar e desejoso de suscitar movimentos de solicitação do 

aluno e de lhes responder: Insiste também no valor da ludicidade na aprendizagem das 

línguas, da aprendizagem por imersão e do contacto com padrões verbais autóctones. 

Deste modo, as suas aulas, onde manifesta uma grande disponibilidade, relacionada 

também com uma competência de nativo na LE, para atender às necessidades 

comunicativas do alunos e uma notável flexibilidade interactiva, deixando-se guiar 

pelas intervenções dos discentes e improvisando no interior de uma estrutura global 

bem traçada, permitem a rentabilização prática dos conteúdos e denotam um ritmo de 

construção rápido, mudando-se com frequência de passo e de actividade (d. Anexo, 

volume I, capítulos 2: 94-99 e 3: 178-180). 
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Ainda a propósito da elevada taxa de TAS no corpus A, julgamos pertinente 

relacioná-la com as características próprias da turma em FLE, sabendo como estas estão 

relacionadas com a relação pedagógica que com ela o professor tem (d. Vasseur, 1991, 

1993, que comenta a pertinência desta relação no comportamento solicitador, assim 

como do perfil de aprendente e de interactante; no mesmo sentido se pronunciam 

Cazden, 1988, e Wilkinson & Cakulator, 1982). Assim, na caracterização que fizemos 

desta turma (d. Anexo, volume I: 67-70 e 77-89), apesar de termos encontrado um dos 

mais baixos níveis socioculturais e um percurso escolar bastante acidentado, constatámos 

que se mostra fortemente motivada com a escola e, mais pr.opriamente, com o FLE, 

disciplina cujo sucesso, o mais elevado de todo o corpus, está de acordo com o ambiente 

de grande satisfação e prazer vivido nas aulas mas contrasta com o aproveitamento 

escolar nas outras matérias. O FLE é nesta linha a disciplina do domínio cognitivo mais 

apreciada e valorizada pelos alunos, que a sentem como fácil. Estes factos não deixam 

de ter repercussão evidente no seu comportamento em sala de aula, nomeadamente na 

sua disponibilidade para aprender, na sua vontade de participar e de intervir, e no 

esforço que fazem de utilização da LE para fins comunicativos, esforço que testemunha 

ainda uma relação lúdica com a língua que muito favorece a elevada emergência de 

TAS. Tal comportamento, tanto mais notável quanto se trata da turma com a mais 

elevada percentagem global de insucesso escolar, traduz a capacidade que o professor 

teve de com ela renovar a apetência pela aprendizagem, provando que é possível 

contrariar tendências escolares desfavoráveis. 

Bem diferente, a turma B, com a terceira média de TAS por aula (18,4), aparece 

como aquela que, percentualmente, mais tempo de palavra lhes dedica (18% de 

intervenções com TAS que ocupam 14,7% de linhas), bastante acima da tendência do 

universo total, embora em termos médios, por aula e por troca, conforme vimos atrás, 

mostre valores inferiores aos de A. 

O elevado valor percentual das TAS no discurso pedagógico B, conjugado com 

uma média por aula de episódios e de linhas/intervenções que não é muito dissemelhante 

da de D, justifica-se pelo facto da progressão deste contexto verbal assentar menos do 

que a dos outros nas intervenções verbais dos sujeitos e no treino oral. Com efeito, 

bastantes actividades que se desenrolam nas aulas B não podem ser contabilizadas 

exclusivamente desta modo, já que não dependem essencialmente de processos dialógicos 

mas sobretudo do confronto autónomo do aprendente com as tarefas de linguagem (por 

exemplo, algumas tarefas cuja estrutura é A-TA(P), estrutura na qual esta turma se 

destaca, ou exercícios escritos de manipulação gramatical), afirmação que é 
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essencialmente verdadeira para este contexto. Esta menor dependência da progressão 

da aula relativamente à circulação da palavra e ao discurso oral dos sujeitos é evidenciada 

pelo valor médio por aula de linhas e de intervenções do corpus B, o mais baixo 

encontrado. 

Sintetizando, as aulas B exemplificam situações pedagógicas menos dependentes 

da circulação rápida da palavra e, portanto, trocas como estas, que vivem dessa 

circulação, adquirem uma maior incidência percentual na palavra transcrita, ao 

construírem-se preferencialmente segundo outros moldes, o que não significa nem uma 

maior frequência de episódios nem um tratamento pedagógico oral de maior relevo. 

Note-se ainda o estilo pedagógico-interactivo do professor por detrás da baixa média 

de intervenções por TAS (3.1), que contrasta com um valor médio mais elevado no que 

toca às linhas (3.9), o que, se tivermos em conta as opções tomadas aquando da transcrição 

nomeadamente no que diz respeito ao sistema de numeração das intervenções 

dependente da circulação da palavra, sugere um tratamento da TAS menos sujeito à 

intervenção verbal e mais aberto a outras formas de resolução (como exercícios no 

quadro, por exemplo, durante os quais os aprendentes pouco intervêm oralmente). 

As convicções, opções e práticas metodológicas do professor B, sintetizadas no Anexo, 

volume I: 99-104 e 181-184, ajudam-nos a compreender os valores encontrados. Com 

efeito, constatámos que B alia uma relação de grande independência com a planificação, 

inclusivamente com os conteúdos, a uma abertura aos alunos e suas manifestações de 

aprendizagem e a uma despreocupação única com o tempo pedagógico. Criando assim 

um clima propício à emergência da iniciativa do aluno, até porque insiste na importância 

do prazer de aprender, esta professora não hesita em introduzir os conhecimentos 

verbais que julga necessários para satisfazer as suas solicitações e aposta na curiosidade 

e satisfação intelectual, que passam pela capacidade de intervir, de aprender intervindo, 

de questionar e de reflectir. Neste sentido, julga que o professor é um facilitador das 

aprendizagens e que a sua missão se traduz essencialmente em facilitar percursos de 

descoberta. É neste contexto que enquadramos a calma com que introduz tempos de 

pausa na evolução da aula, durante os quais a palavra circula pouco e o ritmo de 

progressão verbal é lento. Por outro lado, a valorização explícita que faz da actividade 

reflexiva como ponto de partida para uma competência linguística sólida e a ênfase que 

coloca nos conteúdos gramaticais, no que se afasta das crenças metodológicas de A, 

contribuem para o peso percentual considerável concedido às TAS, que surgem como 

episódios metalinguísticos e metacognitivos nos quais o conhecimento e a actividade do 

aprendente são interpelados, no que é ajudada pelo tipo de utilização da LM e pelo 

estatuto de objecto de análise e de estudo que concede à LE, de novo contrastando aqui 
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com A, que entende esta última como meio de comunicação e que evita a primeira. 

Neste mesmo sentido, a sua preocupação com actividades de observação da língua, em 

detrimento das de comunicação e de produção, contrariamente ao que vimos em A, 

ajuda a compreender mais claramente o facto de a um menor número de TAS, cada 

uma delas ocupando em média menos linhas/intervenções, corresponder uma maior 

incidência na estrutura da aula. 

Procurando agora compreender os dados anteriores da perspectiva da turma, 

verificamos que esta apresenta um perfil sociocultural mais equilibrado do que a anterior 

e que experienciou um percurso escolar muito satisfatório, s·endo simultaneamente a 

turma mais jovem, com a percentagem de insucesso escolar mais baixa e a composição 

social mais elevada de todo o corpus. A disciplina de FLE é sentida como fácil e é 

apreciada pelos alunos, embora a um nível inferior ao da turma A. Pensamos poder 

relacionar estes traços da turma, que denotam um percurso escolar com bastante êxito, 

suscitador de uma certa segurança perante a escola e a aprendizagem (d. Coulon, 1993: 

93 e seguintes), com a capacidade de criar TAS e de se envolver nelas, acompanhando o 

professor numa actividade de reflexão e observação metalinguísticas. 

A turma D mostra-se como a segunda mais propíca à ocorrência de TAS, o que 

relacionamos com o ambiente descontraído que nela se vive, pautado por uma excelente 

relação pessoal e pedagógica onde o professor se destaca pela sua simpatia e atenção 

individualizada a todos os alunos. A motivação para a aprendizagem, uma das apostas 

ganhas pelo professor, e a natureza disciplinada e muito aplicada da turma, deixa os 

sujeitos disponíveis para uma atenção personalizada às questões que vão surgindo. 

Note-se a propósito que a turma D ocupa o segundo lugar no que toca à sua juventude, 

percentagem de sucesso escolar e nível de composição escolar, sendo por conseguinte 

aquela que mais se assemelha à B no seu perfil. O FLE aparece de novo, apesar da sua 

dificuldade, como uma disciplina bem aceite e apreciada. Deste modo, também esta é 

um turma cuja boa inserção na escola, no grupo e na disciplina favorece a disponibilidade 

para a intervenção activa nas aulas, tal como podemos inferir da elevada taxa de TAS 

de que é responsável. 

Em termos do peso destes episódios na construção das aulas, notamos que em D, 

com uma média inferior a A e semelhante a B, estes ocupam uma percentagem de 

linhas e de intervenções ligeiramente superior a A e bastante inferior a B, embora com 

um número médio por aula semelhante a esta última turma. Dito de outro modo, D alia 

uma média de episódios, linhas e intervenções TAS por aula equivalente à de B com 
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uma média percentual de incidência destes episódios no discurso público da aula inferior, 

o que coloca esta turma numa posição intermédia relativamente às duas anteriores. 

Daqui se infere que as TAS adquirem algum peso na palavra pedagógica, mas 

que são de uma construção relativamente breve, evoluindo no seio de um tecido 

interactivo dependente da circulação da palavra e favorecedor da produção verbal (d. 

médias por aula de linhas/intervenções de D, a turma que apresenta o segundo valor 

mais elevado). 

A este propósito, convém recordar que D se manifestou como um professor 

extremamente atento aos alunos, que facilmente se deixa conduzir pelas suas intervenções 

independentemente da sua qualidade, chegando ao ponto de perder o fio condutor da 

aula, preocupado com as progressões individuais de aprendizagem. Se estas 

características explicam uma elevada frequência de TAS, o facto de privilegiar estratégias 

de repetição e de treino oral, orientadas para a aquisição de uma competência de 

produção oral de frases correctas e de uma boa pronúncia em LE, apelando 

incessantemente à prática, permite-nos compreender porque é que estas não ocupam 

uma parcela demasiadamente longa da produção da aula, relacionando este facto com 

o relevo que se dá à repetição como forma privilegiada de aprendizagem. 

O facto de assentarem na circulação da palavra e na actividade verbal não significa 

que estas aulas tenham o ritmo de construção rápido das de A ou das de B, onde há 

uma evolução constante de uma actividade para outra, já que o papel que D concede 

igualmente à consciencialização individual do erro como etapa fundamental no processo 

de aprendizagem, a insistência no treino continuado e em estratégias de repetição 

generalizada e de reforço, lhes imprime uma cadência lenta e sincopada que destacámos 

na análise interna das suas aulas e obriga ao controlo discursivo total pelo professor, o 

que afasta de certo modo o trabalho mais individual, reflexivo e autonomizante do 

aluno com a LE, bastante evidente em B. Note-se ainda aqui uma relação de maior 

dependência com a progressão de ensino, implicando que o professor não se disponibilize 

para alterar os conteúdos' previstos, apostando numa estruturação do simples para o 

complexo e no papel dos pré-requisitos, o que de novo explica uma construção mais 

rápida das TAS, contidas pela progressão e subordinadas aos conteúdos anteriormente 

leccionados. 

Parece-nos curioso nesta linha comparar o ritmo verbal presto destes episódios 

com a lentidão na construção da aula, onde os sujeitos passam muito tempo a realizar 

um mesmo trabalho verbal, apoiado numa circulação elevada da palavra, o que parece 

desde já apontar para alguma displicência no tratamento das TAS, apesar da grande 
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abertura manifestada face às intervenções dos aprendentes. Pensamos que esta é uma 

das manifestações de uma certa incoerência ou ambiguidade metodológicas, próprias 

da actuação pedagógica (d. à frente, capítulo 4): por um lado, o professor refere-se 

constantemente a uma prática repetitiva, oral e automática, evocadora dos princípios 

do estruturalismo metodológico, a qual se traduz numa elevada taxa de circulação da 

palavra na aula e numa progressão estrutural lenta; por outro, insiste no papel da 

consciencialização do erro e da interpelação dessa mesma prática em termos da norma, 

o que evoca teorias de aprendizagem de tipo cognitivista e se traduz, em princípio, em 

momentos lectivos de focalização, manipulação e observação d?llíngua. 

Centrando agora a nossa atenção na turma C, esta oferece-se claramente como 

diferente das anteriores. 

Uma primeira constatação muito óbvia é a reduzida frequência de episódios TAS, 

cuja média representa pouco mais de 1/3 da mais elevada. Esta significativa discrepância, 

que manifesta a indisponibilidade dos alunos para colocarem questões à professora, 

tomando espontaneamente a palavra e assumindo como suas as aulas e o ensino/ 

aprendizagem, explica-se a nosso ver pela relação pedagógica de alguma tensão que 

encontrámos nesta turma, com alunos desmotivados e com um docente que 

frequentemente reage com desânimo a essa mesma desmotivação (para ilustrar, d. 

Anexo, volume IV, C13/ 204-215). 

Por outro lado, refira-se a pouca receptividade do professor C às intervenções 

solicitadoras do aluno, desencorajando-as, penalizado o seu autor ou chamando-o à 

ordem, procurando assim retomar as rédeas momentaneamente perdidas da circulação 

da palavra (como exemplo, d. as seguintes TAS: C: 2/0; C: 29/ ACT; C: 5/G; C: 10/S?; 

C: 11/S; C: 2/G?; C: 2/?). Tendo em conta o que atrás afirmámos acerca do efeito de 

bola de neve, podem estas reacções estar na origem de uma progressiva desmobilização 

da turma. 

Se as atitudes da turma e do seu professor explicam a reduzida ocorrência de 

TAS, parecendo confirmar a convicção que exprimimos quanto à existência de um 

relação entre o ambiente afectivo e interactivo e a emergência destes episódios, também 

as crenças e práticas profissionais do docente são de molde a contribuir para este facto. 

Assim, realce-se um estilo profissional bastante metódico, responsável por uma relação 

particular com a planificação pouco propícia à posterior gestão interactiva dos roteiros 

de aula, que torna o docente muito dependente do tempo pedagógico. Devido à vontade 

expressa de cumprir integralmente os planos, apressa continuamente os alunos (d., por 

483 



Secção II • Capítulo 2 

exemplo, Anexo, volume IV, Cl/ 255; C3/ 19) e ocupa os intervalos entre os tempos 

lectivos, suscitando numerosas reacções negativas às quais por sua vez reage mal, vendo 

nelas mais um indício de desmotivação (d., por exemplo, Anexo, volume IV, C9/ 359-

393; C13/ 204-205; C14/ 296-300; C15/ 201). 

Esta vivência plena de stress do tempo pedagógico provoca naturalmente da 

parte do professor, para lá de um controlo interactivo total do discurso pedagógico, 

uma reacção negativa a tudo aquilo que impeça o seu desenrolar de acordo com a 

planificação pormenorizada que faz, ou seja, a tudo aquilo que faça perder um tempo 

bem esquematizado e desvie a aula de um roteiro pormenorizadámente traçado. 

Referimo-nos, por exemplo, aos erros ou dúvidas dos alunos (d., por exemplo, C14/ 

207-209,211-212 e 221-227), a manifestações de incompreensão de instruções (C2/ 9-24), 

a incidentes particulares de sala de aula (exemplificados em C17/ 75-81) ou, mais 

propriamente, às suas solicitações reguladoras (ver exemplos atrás). 

Por outro lado, importa notar que esta é a turma que se mostra à partida mais 

problemática. Assim, para além de uma composição social que é das mais baixas e de 

um fenómeno único e alargado de abandono escolar, a percentagem de insucesso no 

final do ano é a mais elevada do corpus (37% de reprovações); apesar dos alunos se 

referirem sempre muito positivamente à disciplina de FLE, uma das preferidas, a taxa 

de insucesso mantém-se aqui em valores elevados, semelhantes aos das outras disciplinas, 

sendo também a mais considerável do corpus (35% contra 4% da turma A, que se lhe 

equipara quanto à baixa proveniência social). Podemos encontrar nestes factos alguma 

explicação para a incapacidade e indisponibilidade de intervenção na aula, que o 

professor, pelo seu perfil profissional, não conseguiu contornar. 

o que precede explica a baixa média de TAS por aula, e, logicamente, a reduzida 

incidência percentual na sua estrutura, onde estes episódios se limitam a ocupar 6,4% 

do número de linhas transcritas e se estendem por 7,5% das intervenções dos sujeitos, o 

que se traduz numa média por aula de 31.2 linhas e de 25.9 intervenções. 

Porém, se esta média é de facto muito baixa quando comparada com os corpus 

restantes, podemos observar que o número médio por troca de linhas/intervenções se 

assemelha ao das outras turmas, sendo mesmo superior ao da D. 

Se tivermos em conta que C é, com D, o professor que denota um dos ritmos 

pedagógicos mais lentos, com os alunos a demorarem muito tempo a fazer a mesma 

coisa, e ainda que nas suas aulas a palavra circula menos e é mais breve do que em D, 

podemos afirmar que, na medida em que cada TAS ocupa uma maior número médio de 

linhas e de intervenções, lhes concede maior importância, ou pelo menos uma 
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importância idêntica à das trocas que controla, o que vimos que não acontece em D, a 

cujo ritmo pedagógico lento e assente na circulação da palavra corresponde uma 

construção verbal rápida da TAS. 

Pensamos poder explicar este novo facto com o conflito que o professor vive 

quando, por um lado, pretende cumprir à risca planificações que considera demasiado 

longas, manter um estreito controlo do acontecimento discursivo e estruturá-lo de acordo 

com o que considera ser um fio lógico do qual não se quer desviar, angustiando-se com 

o tempo e com tudo aquilo que o possa perturbar, e por outro lado, quando está 

convicto que o bom professor tem de ser aberto aos problemas dos alunos e deve ser 

capaz de o manter motivado e atento. A este propósito, note-se que na entrevista que 

nos deu, quando confrontado com videogravações de alguns momentos das suas aulas, 

avançou ser talvez um erro a inexistência de uma negociação do discurso de sala de 

aula (cf. Anexo, volume I: 106), o que demonstra a consciência deste mesmo conflito. 

Uma outra faceta desta coexistência problemática de convicções contraditórias tem a 

ver com a importância concedida ao treino oral, ao reforço e à automatização de rotinas 

correctas em LE, aliada ao reconhecimento da necessidade de uma reflexão 

metalinguística dificilmente realizada nesta mesma língua. Note-se que o docente C 

procura evitar a emergência da LM no discurso da aula, penalizando os alunos quando 

a ela recorrem, o que de novo inibe a sua espontaneidade na realização de AS, já que 

estes movimentos, como veremos à frente, se realizam sobretudo nesta última língua. 

Importa ainda observar de que modo se distribui pelo professor e pelos alunos 

o espaço interactivo consagrado às TAS, o que nos fornece uma perspectiva de como 

os alunos nelas se implicam, de como partilham a palavra e da real proeminência que 

adquirem em termos de um processo de aprendizagem em curso. A comparação desta 

distribuição com aquela que ocorre em termos médios no corpus pode ainda sugerir

nos algumas ilacções quanto a uma especificidade durantes as trocas em análise. 

Os anexos 7 e 8, já referidos, apresentam esta distribuição, detalhada por aula, 

para as quatro turmas investigadas. 

Comecemos por realizar esta análise no que toca ao número de linhas da 

transcrição. Note-se que distribuímos pelo professor e pelo aluno as linhas realizadas 

em co-Iocução, para maior simplicidade do estudo e porque elas são em número 

extremamente reduzido (1% do corpus total e 0,6% em situação de TAS). 

O gráfico 6, Distribuição pelos sujeitos das linhas do corpus: comparação do total com as 

TAS, mostra que das 41.652 linhas transcritas no total do corpus, 53% pertencem ao 
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professor e 47% ao alunos, o que significa que a maior parte do discurso transcrito é da 

responsabilidade do sujeito a quem cabe institucionalmente a gestão da palavra 

pedagógica2
• 

Esta mesma distribuição aquando das TAS manifesta um equilíbrio diferente: os 

valores mais baixos pertencem agora ao professor, com 44,3% das linhas, e os mais 

elevados ao aluno, com 55,7%. Esta nova relação discursiva denota uma co-construção 

interactiva da aula de outro tipo, mais participada verbalmente pelo aluno, que fala 

agora mais e durante mais tempo. Note-se que também Mehan (1979: capítulo 2) realça 

o facto da participação relativa do professor e do aluno na aula vàriar com a sua 

organização sequencial e, mais propriamente, com a função interactiva dos movimentos 

realizados. 

Gráfico 6: Distribuição pelos sujeitos das linhas do corpus: comparação do total com as TAS 

Linhas transcritas 
Linhas TAS 

47% 44% 

53% 56% 

II) Aluno 1m Professor 

Análoga análise no que toca à distribuição das intervenções fornece-nos um 

quadro semelhante, mostrando uma circulação da palavra mais intensa entre os 

interlocutores durante as TAS, com os alunos a tomarem-na com maior facilidade e 

fluidez e a mostrarem-se menos dependentes da distribuição efectuada sob o controlo 

do professor. 

o gráfico 7, Distribuição pelos sujeitos das intervenções do corpus: comparação do total 

com as TAS, ilustra a afirmação precedente. Note-se que também aqui simplificámos os 

dados que constam no anexo 8, a partir dos quais o gráfico foi elaborado, já que não 

distineuimos entre intervenções TAS inteiras e mistas. De novo inserimos as intervenções 

realizadas em co-Iocução, sempre inteiras, nas de ambos os sujeitos pedagógicos. 

2 Repita-se que estas linhas não equivalem a tempo cronológico real de palavra, já que as do professor 
são mais longas do que as do aluno, limitando-se a fornecer-nos estimativas e dados comparativos. 
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Gráfico 7: Distribuição pelos sujeitos das intervenções do corpus: comparação do total com as 

TAS 

Intervenções Intervenções TAS 

47% 43% 
53% 57% iii Aluno II Professor 

Os dados anteriores revelam que as TAS são momentos privilegiados de acesso à 

palavra pedagógica pelos alunos, nos quais se verifica alguma ruptura com os esquemas 

canónicos de funcionamento da rede interactiva da aula de LE no sentido de uma maior 

negociação da interacção (d. idêntico resultado em Waendendries, 1995b, relativamente 

às trocas nas quais o aluno tem uma participação mais activa). Caso esta palavra ocorra 

em LE, estes episódios prefiguram também uma excelente oportunidade de treino da 

negociação verbal, útil quando se perseguem objectivos comunicativos no ensino/ 

aprendizagem e quando se visa dotar o aluno de uma competência que lhe permita 

envolver-se em trocas exolingues que por sua vez satisfaçam objectivos comunicativos e 

contribuam para a continuidade da aprendizagem. 

A comparação destes mesmos valores por corpus denuncia uma extrema 

semelhança nas quatro turmas, que podemos certamente ligar com alguns aspectos 

universais da construção do discurso pedagógico, particularmente do da aula de LE, 

postos em evidência no capítulo 2 da Secção I e discutidos no contexto preciso do nosso 

corpus no Anexo, volume r. A tabela 14, Distribuição pelos sujeitos das linhas do corpus: 

comparação do total com as TAS nas quatro turmas, e a IS, Distribuição pelos sujeitos das 

intervenções do corpus: comparação do total com as TAS nas quatro turmas, sublinham esta 

invariabilidade. 

Começando pelo total do corpus, observamos uma partilha relativamente 

equilibrada do espaço interactivo da aula, com o professor a exercer um maior domínio 

do tempo de palavra apesar de falar menos vezes do que a totalidade dos alunos: o 

professor ocupa em todas as turmas entre 52,4% e 54% das linhas transcritas e entre 

46,7% e 48,1 % das intervenções, enquanto o aluno é responsável por entre 46% e 47,6% 

das linhas e por entre 51,9% e 53,3% das intervenções. No que toca a esta distribuição 

durante as TAS, ela é também quase idêntica nas quatro turmas, em todas elas se 

verificando nestes momentos um maior domínio discursivo do aluno, que passa a falar 

durante mais tempo, num discurso cuja transcrição ocupa mais linhas do que o do 
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professor (entre 55,4% e 56,1%, contra entre 43,9% 44,6%) e que se estende por um 

também maior número de intervenções (entre 57,4% e 59,4%, contra entre 40,6% e 

44,2%, entre intervenções inteiras e mistas). Em todas as turmas, por conseguinte, as 

TAS são episódios de maior acesso à palavra pelo aluno, de maior implicação discursiva 

da globalidade dos sujeitos pedagógicos e de negociação mais intensa da comunicação. 

Tabela 14: Distribuição pelos sujeitos das linhas do corpus: comparação do total com as TAS 

nas quatro turmas 

Corpus % Linhas Transcritas % Linhas TAS 
p A P A 

A 52,4 47,6 44,2 55,8 

B 54 46 43,9 56,1 
C 53,2 46,8 44,6 55,4 

D 52,6 47,4 44,3 55,7 

Tabela 15: Distribuição pelos sujeitos das intervenções do corpus: comparação do total com as 

TAS nas quatro turmas 

Corpus % Intervenções Transcritas % Intervenções TAS 
p A P A 

Inteiras Mistas Total 

A 46,7 53,3 29,2 15 44,2 55,8 
B 46,7 53,3 23,4 17,2 40,6 59,4 
C 46,7 53,3 22,9 19,7 42,6 57,4 

D 48,1 51,9 28,3 15,8 44,1 55,8 

Apesar desta extre~a semelhança, gostaríamos de notar que a turma B é aquela 

na qual a implicação dos alunos nas TAS e o grau de subversão destas trocas 

relativamente à configuração protótipa da aula é mais marcada. Assim, se no global das 

suas aulas B é a turma onde mais o professor detém a palavra, falando durante mais 

tempo e em intervenções mais longas (8% de diferença entre professor e aluno no 

número de linhas transcritas, a favor do primeiro, contra 4,8% em A, o professor que 

mais faz intervir os alunos, 6,4% em C e 5,2% em D), nas TAS esse mesmo domínio 

pertence ao aluno, numa diferença relativamente ao professor que é também a maior do 

corpus. Assim, o discurso dos alunos B durante as TAS representa, quanto ao número 
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de linhas que ocupa em relação às que ocupa o do professor, uma recuperação de 10,1% 

relativamente ao cômputo geral das aulas, um valor superior ao que encontramos nas 

outras três turmas, praticamente invariável (8,2% em A, 8,6% em C e 8,3% em D). 

Uma análise do mesmo teor quanto à distribuição das intervenções confirma esta 

conclusão. 

Esta observação reintroduz-nos no quadro de outras anteriores e confirma uma 

tendência já demonstrada quanto ao facto de B ser um contexto de ensino/aprendizagem 

no qual os momentos de solicitação merecem um tratamento interactivo diferenciado. 

Mostram portanto que a forma de construir as TAS se distingue da comummente 

utilizada, logo, que a turma adequa o seu comportamento verbal ao tipo de troca em 

curso e que concede consequentemente objectivos diferentes a diferentes actividades de 

linguagem/ aprendizagem. 

A este mesmo propósito, notamos ainda que a turma A é aquela na qual essa 

diferenciação é, no cômputo geral destas duas medidas, a menos evidente, já que as 

TAS são trocas semelhantes a todas as outras, o que talvez tenha a ver com o tipo de 

comunicação particular desta turma e com os objectivos e competências trabalhadas. 

Para finalizar a análise, falta explicitar a importância relativa que adquirem estes 

episódios na actividade verbal de cada um dos sujeitos da aula, o professor por um 

lado e os alunos por outro, sempre em função das medidas que temos vindo a usar. 

A tabela 16, Incidência das TAS no discurso do professor e do aluno, construída com 

base nos dados discriminados nos anexos 7 e 8, simplificados segundo os mesmos 

procedimentos que temos vindo a adoptar, confirma mais uma vez a grande variação 

intercontextual, assim como o facto de os momentos TAS serem mais significativos no 

texto do aprendente do que no do professor. Note-se ainda que esta variação é sobretudo 

importante no discurso do aluno, um resultado ao qual também chega Ramirez (1988). 

Allwright, num estudo publicado em 1984, refere que 20% dos movimentos do 

aluno correspondem a procedimentos interactivos de navegação, que podemos considerar 

próximos daqueles que estão agora em estudo, um valor que é bastante mais alto do 

que aquele que encontrámos no nosso corpus e do qual só se aproxima a turma B. 

Mehan (1979), por seu lado, recen.seia 10% de movimentos de iniciativa do aprendente 

no início do ano lectivo, valor que apresenta tendência para aumentar ao longo do 

processo pedagógico, podendo vir a atingir 31,4%3 e Bellack et aI (1966), num estudo 

3 Note-se ainda o estudo de Shuy (1988), que mostra que s6 3% das iniciativas tomadas na aula são da 
responsabilidade do aluno. 
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que não tem em conta esta variação no tempo, referem 11,3%. 

No que toca ao discurso do professor, Bellack et aI, no mesmo estudo, mostram 

que os movimentos de resposta são bastante escassos (6,8% de linhas transcritas) um 

resultado bastante abaixo daquele que aqui apresentamos e que possivelmente se explica 

pelos procedimentos de análise mas também pelas diferenças de contexto e pela data 

do estudo. 

Tabela 16: Incidência das TAS no discurso do professor e do aluno 

Corpus Professor Aluno 

% linhas TAS % intervenções TAS % linhas TAS % intervenções TAS 

A 9,6 13,4 13,3 14,7 

B 12 15,9 17,7 19,8 
C 5,4 6,9 7,5 8,1 
D 10 13,8 13,9 16,2 
T 9,5 12,7 13,3 14,9 

Em síntese, podemos afirmar que as TAS ocupam uma parcela relativamente 

diminuta do espaço interactivo da aula, mesmo se a frequência com que surgem e o 

significado que adquirem na sua construção estejam sujeitos a variações individuais, 

justificadas por opções pedagógico-didácticas, relações educativas e estilos de 

comunicação diferenciados. De resolução rápida, estas trocas exemplificam não obstante 

episódios durante os quais os alunos acedem mais facilmente à palavra pedagógica e a 

usam por mais tempo, partilhando-a com o professor numa proporção mais simétrica 

do que a habitual. Neste sentido, a incidência desta forma de discurso adaptativo no 

texto do aluno é mais forte do que no do professor, indiciando o seu interesse pedagógico 

na óptica de uma pedagogia para a comunicação. 

De notar ainda que não registámos um aumento ao longo do ano do espaço de 

iniciativa e solicitação do aprendente, contido e refreado pelas rotinas comunicativas da 

aula de LE. 

3. As TAS e seus objectos de referência 

Tivemos atrás a oportunidade de referir que os objectos discursivos das TAS são 

o principal factor de variação da sua configuração interna, pelo que nos servimos deles 

como o critério organizador dos dados compilados. Sendo assim, iniciamos a 

caracterização destes episódios com a sua distribuição por objecto, procurando comentá-
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la à luz da rentabilidade que pode ter para a aprendizagem da LE e das opções 

pedagógicas de cada contexto investigado (d. o que afirma Braidi, 1995, e Schmidt, 

1990, sobre a relação entre os objectos problemáticos identificados pelo aluno e o tipo 

de ensino que lhe é proposto). Note-se, a propósito da pertinência da análise dos objectos 

discursivos de negociação propostos pelo aprendente, o que afirma Berthoud: "Un des 

moyens qui permet ( ... ) d'accéder aux modes de construction spécifique d'un systême 

linguistique consiste à observer, chez les apprenants, ce qui apparait comme lieux de 

résistance, comme difficultés d'apprentissage" (1993: 101). 

o anexo 4 dá uma perspectiva do modo como os 4' contextos analisados se 

comportam a este propósito, em termos numéricos e percentuais. Note-se que os 

diferentes objectos surgem agrupados em três grandes ordens, Língua (L), Processo de 

ensino/aprendizagem (E/ A) e TAS Não classificadas, no seio das quais distinguimos algumas 

sub-ordens, nomeadamente o sistema formal, o sistema comunicativo e o sistema simbólico

cultural para a ordem L, e a dimensão pedagógico-didáctica e a processual para a E/A (d. 

anexo 1, Instrumento de análise). Apresentam-se assim os resultados numéricos e 

percentuais do total, dos totais parciais por ordem, dos sub-totais dentro de cada ordem 

e de cada uma das categorias. Estes sub-totais são-nos muito úteis para compreendermos 

os dados e para os compararmos, dada a reduzida relevância de algumas das categorias, 

sobretudo das que compõem a ordem L. 

Recorde-se neste momento que o anexo 6 mostra idêntica distribuição por aula e 

por professor, e que a identificação precisa de cada um dos epsisódios mencionados 

consta no quadro apresentativo do corpus (ver anexo 3). Pretende-se com o primeiro 

anexo mencionado dar conta da evolução ao longo do ano lectivo dos objectos discursivos 

e de como se aglomeram privilegiadamente em certas aulas, evidenciando por um lado 

a relação estreita entre os objectivos e conteúdos trabalhados em cada momento e 

aquilo de que se fala e, por outro, reforçando o já referido efeito de bola de neve 

produzido pelas TAS. 

Importa ainda repetir que todos estes quadros, pelas suas finalidades, incluem a 

ordem das TAS Não classificadas. Pelos motivos atrás expostos, esta ordem não é 

operacional e não foi utilizada em grande parte da análise, pelo que os dados que 

seguem assentam no novo cálculo que consta no anexo 5. 

Não queríamos no entanto abandonar definitivamente os números totais das TAS 

encontradas sem dar conta da impressão que tivemos de que muitos dos episódios não 

classificados, a maior parte deles incompreensíveis na gravação porque privados ou 

porque o AS é formulado de um modo tímido e indeciso, talvez pudessem ter sido dos 
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mais interessantes para a nossa análise, já que mais ligados ao objecto língua e mais 

reveladores das relações de apropriação que com ele estabelecem os alunos. Com efeito, 

os dados compilados levaram-nos a perceber que as solicitações sobre o conteúdo de 

aprendizagem tendem mais do que as outras a serem feitas em particular, com o 

professor e o aluno a resolverem os problemas de aprendizagem fora de um circuito 

aberto de comunicação, já que são as que mais revelam as fragilidades do aprendente, 

logo, que mais o expõem e colocam em risco a sua imagem escolar. Queremos com isto 

dizer que mais facilmente o aluno solicita em voz alta, perante toda a turma e de um 

modo firme, a regulação do espaço (por exemplo, que se abra a luz ou se feche a 

persiana), do que uma explicação acerca de um fenómeno gramatical que não percebeu 

mas que aparentemente é do conhecimento de todos os seus pares. Pensamos, nesta 

ordem de ideias, que outras técnicas de recolha de dados, com microfones espalhados 

pela sala e com uma maior incidência nos comportamentos dos alunos, serviria melhor 

o nosso trabalho. 

o gráfico 8, relativo aos objectos discursivos do corpus total, mostra-nos, em 

termos dos totais parciais de cada uma das duas ordens consideradas, que a organização 

do processo de ensino/aprendizagem (E/A) é largamente privilegiada, representando 64,8% 

das TAS contra 35,2% da ordem língua (L), um resultado que está de acordo com outros 

estudos como o de Ellis (1992: 14), que refere a preferência dos alunos por movimentos 

de solicitação a propósito da organização das actividades pedagógicas ou de aspectos 

sociais da aula. 

Dentro da ordem E/A, a sub-categoria Processos (PROC) é praticamente 

negligenciada, reduzindo-se a 1,6% do corpus total (d. idêntico resultado em Pedrosa 

de Jesus, 1991, em aulas de ciências), enquanto a Actividades (ACT), com os alunos a 

interrogarem a natureza das tarefas propostas ou a maneira de as realizar, procurando 

obter informações precisas sobre a organização da aula ou sobre a macro-estrutura 

didáctica (d. no Anexo, volume I, noção de passo pedagógico-didáctico), é a mais 

representada, com 38,5% das TAS (note-se constatação semelhante em Van Lier, 1988: 

152, ou Ellis, 1992b). 

No seio dos objectos sobre L, as solicitações dos alunos centram-se quase 

exclusivamente no sistema formal, relegando para segundo plano o comunicativo e 

ignorando completamente o simbólico-cultural (d. idêntico resultado em De Pietro, 

Matthey & Py, 1988, numa análise das SPA em contextos exolingues ou em Berthoud, 

1993: 101). Note-se, com Gaonac'h (1987), que o desvio da atenção sobre as funções 

comunicativas a favor dos elementos linguísticos, comum nos alunos de LE que executam 
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um percurso inverso ao do sujeito em curso de aquisição da LM, instaura hierarquizações 

nas competências e componentes verbais e traduz uma preferência por operações verbais 

de baixo nível cognitivo-comunicativo, logo, mais simples. Segundo Berthoud (1993: 

102-104), esta hierarquização não se deve à inexistência de problemas a nível do sistema 

discursivo-comunicativo mas antes ao ponto de vista teórico, sobre a língua e sua 

aquisição, adoptado pela escola e pelos aprendentes: "Dans l'acquisition de L2, les 

processus discursifs et interactifs semblent posés a priori; ils fonctionnent comme moules, 

comme formats dans lesquels se construisent les unités linguistiques, et non en soi 

comme objets à construire ou à reconstruire" (Berthoud, 1993: 101). 

Dentro do sistema linguístico, os alunos incidem em particular nos aspectos 

semântico-lexicais, um resultado confirmado por outros estudos que, investigando 

contextos verbais diferenciados, notam igual preferência pela negociação de problemas 

de ordem semântico-conceptual, relacionados com dificuldades de compreensão, sendo 

o léxico o objecto privilegiado (d. Brown, 1985, Rivenc, 1995, ou Vieira, 1988, 1990, para 

o contexto escolar; De Pietro, Matthey & Py, 1988, Lüdi, 1991, ou Véronique, 1990, para 

situações exolingues; Apfelbaum, 1991a, para interacções de tipo tandem; ver resenha 

em Braidi, 1995; d. ainda os trabalhos referidos na Secção I, capítulo 3: 2). De Pietro, 

Matthey & Py (1988) explicam esta preferência pela natureza especialmente manipulável 

do código, ao que Rivenc (1995) acrescenta o facto do léxico ser portador de informações 

necessárias para a implicação do aluno nas actividades. Nesta linha, V éronique afirma: 

"c'est par les mots que l'apprenant pénetre dans le nouvel espace de communication" 

(1990: 19). Note-se ainda o elevado valor dos aspectos morlo-sintácticos, também apontado 

por Apfelbaum (1991a) ou Berthoud (1993). 

Gráfico 8: Objectos do corpus 
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Em suma, verificamos que as TAS do corpus observado só muito parcialmente se 

focalizam sobre a LE e assumem a natureza metalinguística que lhes tínhamos assinalado, 

não sendo por conseguinte o objecto do ensino/aprendizagem que mais motiva a 

constituição de problemas pelos alunos. Por outro lado, a forma de apropriação desse 

mesmo objecto é completamente negligenciada, parecendo que se preocupam sobretudo 

com o trabalho da aula. Note-se ainda que a língua surge nas solicitações como um 

sistema de signos sem substância cultural e cuja função comunicativa e enquadramento 

discursivo são negligenciados. 

Interpretando estes dados, numa primeira análise muito genériéa a confirmar à 

frente com os valores comunicativos e as finalidades dos AS, parece-nos existir uma 

relação de alguma dependência do aluno face ao professor e às actividades que este 

propõe, e ainda a preocupação primeira de corresponder às suas expectativas, deixando 

ao critério do legítimo tutor das interacções a evolução dos conteúdos linguísticos e as 

modalidades de relacionamento com o conteúdo. Esta dependência liga-se a um passado 

escolar fortemente controlado, durante o qual não desenvolveu hábitos de intervenção 

no processo de ensino/aprendizagem e de negociação dos conteúdos da aula. 

Cicurel (1994c) explica esta preferência dos alunos aludindo ao funcionamento 

social da aula. Segundo a autora, ela deve-se à redução do seu direito à iniciativa, 

redução essa que abrange um leque alargado de tópicos deixando livres essencialmente 

aqueles que se prendem com o direito que todo o discente tem de perceber claramente 

as instruções escolares. 

Reflectem ainda estes resultados uma tradição de ensino/aprendizagem das LE 

caracterizada pelo dirigismo discursivo e pedagógico e pela insistência na prática e no 

treino, em detrimento de um trabalho sobre competências de descrição da língua, de 

reflexão sobre a sua aprendizagem e de negociação comunicativa de intenções e de 

realizações verbais. Denunciam finalmente a redução de uma consciência metacognitiva 

da parte dos alunos, tal como da capacidade de constituir e de explicitar verdadeiros 

problemas na relação individual entre o objecto de estudo e de comunicação e a sua 

aprendizagem e uso. 

Concordamos com Schmidt (1990: 144) quando afirma que os objectos 

problemáticos referenciados pelos alunos não podem ser compreendidos na ausência 

de um trabalho pedagógico preciso. Na mesma linha se pronuncia Berthoud: "iI convient 

d' établir si l' absence de réflexion explicite des sujets sur les objects discursifs cités 

[componente discursiva da comunicação] cofucide vraiment avec la non-conscience de 

ces problemes ou si elle releve plutôt du point de vue théorique adopté" (1993: 102). 
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Assim, o perfil da aula de FLE que delineámos no Anexo, volume I: capítulo 4, explica 

os dados aqui em discussão no quadro de certos elementos caracterizadores mais ou 

menos invariáveis. Em particular, importa destacar uma prática pedagógica tradicional, 

organizada à volta do discurso do professor, onde predomina quase exclusivamente a 

estrutura de participação P-ALS/ A no quadro de actividades que favorecem as de P /T, 

com as de CIP a atingirem os valores mais baixos, evidenciando uma preocupação 

excessiva com a automatização, a repetição e a prática estrutural, trabalho esse que 

concede uma nítida importância à CL, desvaloriza a CC e ignora a CE. Sublinhámos 

ainda uma concepção da aquisição/aprendizagem de tipo estrutural, traduzida em 

práticas que valorizam processos de repetição e automatização (d. Anexo, volume I: 

193). 

Voltando agora a nossa atenção para cada um dos quatro corpus, podemos notar 

alguns aspectos distintos que nos remetem para a existência de perfis pedagógico

comunicativos diferenciados, confirmando a pertinência da observação atrás evocada 

de Schmidt (1990). 

Assim, e iniciando e nossa reflexão pelas duas ordens de objectos, verificamos 

no gráfico 9 que, se os valores de A e C são muito próximos no que toca ao predomínio 

de TAS sobre E/ A (73,6% e 73,9% respectivamente) e não se afastam exageradamente 

dos de D (66%), já B manifesta um valor muito mais baixo que quase torna esta ordem 

percentualmente idêntica à L (53,5%). Deste modo, B é a turma na qual surgem mais 

TAS sobre L. 

Gráfico 9: Ordens de objectos: comparação das quatro turmas 
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Estes dados traduzem um maior trabalho de focalização sobre a língua na turma 

B e uma maior capacidade metalinguística destes alunos, o que está de acordo com 

alguns aspectos próprios às características internas destas aulas que já foram aqui 

comentados. Para concretizar, vimos no Anexo, volume I, que B é um professor que 

diversifica bastante os tempos lectivos, imprimindo uma progressão muito rápida na 

introdução e tratamento dos conteúdos, expondo os alunos a um leque menos restrito e 

menos controlado de dados verbais, não acreditando numa correspondência estreita e 

temporalmente linear entre progressão de ensino e progressão de aprendizagem e 

apostando nas capacidades intelectuais e no trabalho individual de. quem aprende, 

assim fornecendo uma visão mais globalizante e mais complexa da LE e trabalhando a 

consciência linguística. Concede ainda algum peso às actividades de R/A e de I/I, 

destacando-se relativamente aos outros docentes nestas últimas, e trabalha mais do que 

eles a CC, o que de novo contribui para uma recriação integrativa e holística da LE nas 

suas aulas. O facto das aulas de B terem ainda revelado uma maior focalização na 

observação da LE e um ritmo de circulação verbal mais reduzido, devido ao facto dos 

participantes necessitarem de mais tempo de silêncio e de trabalho individual para a 

mobilização de capacidades de análise, de dedução de regras ou de inferência, ajuda 

ainda a explicar esta maior incidência no objecto L. 

Contrastando com B, as turmas A e C denotam um reduzido número de TAS 

sobre o objecto L. Se em C pensamos poder relacioná-lo com a relação pedagógico

afectiva da turma, que desmotiva todo o comportamento de risco do aluno e o afasta do 

saber, em A ele deve-se, numa primeira instância, às peculiaridades discursivas do 

professor e às suas opções metodológicas. Recordemos que A se tinha mostrado pouco 

convicto das vantagens, numa fase inicial, de um trabalho demorado sobre a língua 

enquanto objecto de focalização, dirigido à consciência metalinguística, preferindo-lhe 

o desenvolvimento de uma intuição linguística criada a partir da simulação de contextos 

de imersão e de uma utilização permanente da LE. Estas convicções traduzem-se num 

ritmo de circulação da pa~avra rápido, pouco aberto a pausas para um trabalho mais 

sistemático sobre o sistema, passando-se rapidamente de uma actividade para outra, o 

que coloca o aluno numa multiplicidade de situações de linguagem que o confrontam 

com dados verbais alargados. Nesta linha, é o docente que concede um maior destaque 

às actividades de CIP. 

Centremos agora a nossa atenção na distribuição das TAS pelos diferentes 

objectos discursivos dentro de cada ordem de categorias, nas quatro turmas. 

Começando pelo grupo de categorias E/A, o anexo 5 mostra-nos que as TAS das 

quatro turmas se distribuem de um modo divergente. 
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Assim, as TAS sobre a comunicação na aula são relevantes em A e em C e 

praticamente negligenciáveis em B e em D (cf. gráfico 10). Note-se aqui tudo o que 

dissemos sobre a comunicação na turma A e ainda o facto de A e C serem os professores 

que mais utilizam a LE para a construção da aula, A, aliás, de um modo exclusivo, 

concedendo a esta língua um estatuto na comunicação que faz do seu uso na aula um 

objecto de solicitação pertinente e permanente para os alunos. 

Comentando o facto de os valores de C serem aqui superiores aos de A, pensamos 

que tal se deve a uma prática discursiva neste último professor que é coerente com as 

suas opções no que toca ao uso da LE, já que constatámos nos seus alunos uma real 

capacidade de interagir em francês, utilizando os meios verbais que lhes fornece 

sistematica e ocasionalmente para o fazer, o que não acontece em C, turma na qual não 

verificámos esta facilidade comunicativa. Relacione-se esta afirmação com a relação 

diferenciada que cada um dos professores mantém com a língua francesa, relação que, 

como discutiremos no capítulo 4, é determinante quanto à sua competência para a 

manipular com objectivos comunicativos, ditando a supremacia a este nível do professor 

da turma A. 

Comparativamente, D, o professor que menos utiliza a LE para fins comunicativos, 

cria nas suas aulas oportunidades mais reduzidas para TAS sobre este mesmo objecto. 

Gráfico 10: As TAS sobre a comunicação na aula: comparação das quatro turmas 
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No que toca às TAS sobre o funcionamento do sistema de distribuição da palavra 

(P), não nos espanta que, pelos mesmos motivos, A e C atinjam os valores mais altos, 

embora D se aproxime muito, o que julgamos estar relacionado com o clima muito 

propício às intervenções dos alunos que se vive nesta turma e que suscita uma forte 

vontade de regulação da palavra (cf. gráfico 11). Note-se aqui que B, a turma na qual a 
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circulação da palavra é menor, apresenta os valores mais baixos nesta categoria, 

argumento que não é válido para C, a segunda mais baixa média de circulação da 

palavra e a mais elevada de trocas TAS a propósito deste sistema, devido talvez ao uso 

que o seu professor faz da LE, a um maior controlo da circulação verbal e ainda à 

irreverência e alguma indisciplina dos alunos. 

Gráfico 11: As TAS sobre a distribuição da palavra: comparação das quatro turmas" 
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Observando agora no gráfico 12 a distribuição das TAS sobre as actividades 

(ACT), verificamos que o valor mais baixo pertence a B, de acordo com o que dissemos 

anteriormente, enquanto D manifesta a percentagem mais elevada, quase metade do 

total das TAS (45,7%). 

Gráfico 12: As TAS sobre as actividades: comparação das quatro turmas 
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Este valor tão significativo de D não se fica a dever a problemas de intercom

preensão em LE nas instruções, já que o seu professor é aquele que mais usa a LM para 

o efeito, nem à contestação das propostas do professor ou à vontade de as negociar. Ele 

traduz sobretudo a imprecisão na organização do trabalho (que pudemos notar quando 

procurámos as fronteiras dos passos, conforme referimos no Anexo, volume I: 135-136, 

relacionando-a com a falta de firmeza na condução da aula e com a ausência de objectivos 

pedagógico-didácticos bem definidos e de uma prática sistemática de planificação), tal 

como a grande dependência pedagógica dos alunos, preocupados em precisar 

constantemente os contornos formais das actividades. Também a forte relação empática 

professor / aluno, ao motivar o desejo permanente deste último de corresponder o mais 

satisfatoriamente possível às expectativas do docente e ao favorecer a tomada espontânea 

da palavra, aliada a uma consciência linguística reduzida à qual não é indiferente o 

facto destas serem as aulas cujo ritmo de construção é mais lento, onde se trabalham 

menos coisas em mais tempo e onde a progressão dos conteúdos é extremamente 

vagarosa e controlada, e tendo em conta a quase inexistência de uma comunicação real 

em LE, pode favorecer a orientação das TAS para as ACT. A análise posterior dos AS 

permitir-nos-á ou não confirmar este comentário. De qualquer modo, esta excessiva 

indexação das TAS ao objecto ACT, acompanhada de uma utilização reduzida da LE 

durante estes episódios (que confirmaremos já de seguida), prenuncia uma redução das 

oportunidades de aprendizagem da LE no quadro deste tipo de trocas, já que elas 

parecem servir prioritariamente para esclarecer aspectos ligados à realização material 

das tarefas propostas (d. as TAS sobre as ACT do corpus D, onde predominam pedidos 

de instruções precisas, como qual a cor da caneta a utilizar, onde e quando registar o 

que está escrito no quadro e se é necessário fazê-lo, etc). 

o ET é um objecto particularmente relevante em A, talvez por ser a aula com o 

ritmo mais rápido, onde se fazem mais· coisas em menos tempo e onde o espaço é mais 

frequentemente reorganizado (d. análise do número de passos por aula no corpus A, 

no Anexo, volume I: capítulo 4). Confirmando esta relação e num sentido oposto 

encontramos de novo D, onde a progressão das aulas é mais lenta (d. gráfico 13). 
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Gráfico 13: As TAS sobre o espaço/tempo: comparação das quatro turmas 
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Quanto aos processos de aprendizagem, o seu reduzido valor, generalizado aos 

4 contextos (d. gráfico 14), traduz a pouca relevância dada às competências de 

aprendizagem e estratégica, já comentada na análise preliminar do corpus (d. Anexo, 

volume I: 161), aquelas que professores e alunos parecem saber menos bem trabalhar. 

Este dado sugere uma área de formação prioritária dos sujeitos pedagógicos, até 

porque este é um dos aspectos relativamente aos quais estas trocas podem vir a assumir 

maiores potencialidades pedagógicas (d. discussão nos capítulos 3 e 4). 

Gráfico 14: As TAS sobre os processos de ensino/aprendizagem: comparação das quatro 

turmas 
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A distribuição das TAS pelos objectos L também apresenta constantes e variações 

intercontextuais que nos interessa comentar (d. anexo 5). 
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Uma primeira constatação prende-se com o facto dos sistemas comunicativo e 

simbólico-cultural da LE serem raramente interpelados, mesmo se A e B, os professores 

que apresentam aos alunos uma língua em funcionamento mais completa em termos 

das suas dimensões e que dispõem de um repertório estratégico mais vasto, assim 

como de um conhecimento didáctico do conteúdo mais profundo, se destacam de algum 

modo num panorama de uma ausência quase completa (d. gráfico 15). Note-se muito 

rapidamente que estes são também os professores que mais relevo dão à aquisição de 

uma competência lexical (d. já de seguida), o que, tendo em conta as fortes relações que 

entre si estabelecem o léxico e a cultura (d. Galisson, 1995),. permite de certo modo 

atenuar a afirmação precedente e enfatizar a sua diferença neste ponto relativamente 

aos outros dois docentes. 

o resultado obtido e a sua generalização às quatro turmas, prendendo-se com os 

conteúdos e objectivos da aula de LE e com o tipo de trabalho com a língua que nela se 

faz, vem de novo ao encontro da nossa análise preliminar. Tínhamos então notado uma 

focalização em mais de metade do tempo pedagógico sobre tópicos ligados ao sistema 

formal da LE, no interior de actividades de tipo P jT, com a consequente redução de 

outras competências, avultando aqui os valores escassos atribuídos à CSC e à CD e 

traduzindo-se tudo isto num conceito de língua extremamente pobre, em aulas onde 

não são seleccionados conteúdos de grande relevância quanto ao real funcionamento 

da comunicação, embora os professores apontem sempre a CC como o grande objectivo 

a alcançar (d. Anexo, volume I: 152-161). Identificámos nessa mesma análise o privilégio 

dado à CL como um dos elementos caracterizadores da aula de FLE no nosso contexto 

investigativo (d. Anexo, volume I: 194). 

Gráfico 15: As TAS sobre os sistemas comunicativo e simbólico-cultural: comparação das 

quatro turmas 
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No que toca agora aos vários aspectos do sistema formal considerados, verificamos 

que as turmas se diferenciam, de acordo com aqueles que são privilegiados enquanto 

conteúdo, numa clara alusão aos objectivos que o professor concede à aula de LE, não 

separáveis do conhecimento didáctico do conteúdo que lhe é próprio (d. discussão à 

frente, no capítulo 4). 

Assim, os aspectos fonéticos/fonológicos/ortofónicos e ortográficos são sobretudo 

importantes em D, sendo os primeiros irrelevantes nos outros três contextos (d. gráfico 

16). A propósito, confronte-se a entrevista que fizemos com os 4 professores, onde D foi 

o único que afirmou que considerava a relação fonema/ grafema e as particularidades 

fonéticas da língua francesa como um conteúdo fundamental (d. Anexo, volume I: 108). 

Note-se a convicção contrária de B, que assume a sua diferença face ao corpo docente 

nesta matéria (d. Anexo, volume I: 102-103), responsável certamente pelo valor mais 

baixo assumido no corpus por este objecto. 

Gráfico 16: As TAS sobre os aspectos fonéticos e ortográficos: comparação das quatro turmas 
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Quanto aos aspectos semântico-lexicais, o gráfico 17 mostra que predominam nas 

turmas A e B, sendo muito descurados pela D. 
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Gráfico 17: As TAS sobre os aspectos semântico-lexicais: comparação das quatro turmas 
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Este comportamento na turma A liga-se com o relevo que o professor concede à 

aquisição de uma competência lexical, nítido quer na entrevista que nos deu quer 

quando verificámos na análise em passos das suas aulas que é aquele que mais privilegia 

a CR (d. Anexo, volume I: 158, gráfico 39). Aliás, os planos das aulas deste professor, 

algum do material que propõe e mesmo os seus instrumentos de avaliação sumativa 

evidenciam a importância que dá à aquisição do léxico, que entende como uma porta 

de entrada privilegiada no universo comunicativo e cultural estrangeiro (d. atrás, com 

Véronique, 1990: 19). A utilização que se faz da língua francesa nas aulas de A, onde se 

valorizam os valores semânticos das formas e as competências de compreensão oral, 

também tem algo a dizer sobre esta distribuição (d. gráfico 29 do Anexo, volume I: 149, 

que permite verificar que A é um dos professores que mais relevo concede às actividades 

de III na construção dos passos das suas aulas). Note-se o trabalho de Rivenc (1995), 

que constata uma orientação predominante da atenção dos alunos para o léxico nas 

actividades de compreensão oral, como meio de obtenção de informações semânticas. 

Um trabalho pedagógico de outro tipo está na origem do grande relevo que S 

adquire em B, embora denote a mesma convicção do seu professor quanto à função do 

léxico no conhecilUento e domínio da língua. Mais concretamente, relaciona-se com a 

elevada frequência de actividades de compreensão escrita de textos longos e complexos 

e com a estratégia que normalmente adopta para a sua exploração, propondo uma 

leitura global apoiada em processos de inferência do sentido e dando seguidamente aos 

aprendentes um espaço para a elucidação dos vocábulos que não foram compreendidos 

(d. B4: 4° passo; B5: 5° passo; B16: 3° passo; B20: 5° passo, onde se situam a maior parte 

destas TAS; d. ainda análise em passos, Anexo, volume I: 149, gráfico 29, onde se 

mostra que o valor mais elevado das actividades de I/I pertence a B). 

o facto de S ser o aspecto formal menos privilegiado no corpus D tem a ver com 
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aulas construídas sobretudo em LM, onde documentos escritos ou actividades de 

compreensão (escrita ou oral) são quase inexistentes, a favor de actividades de P /T 

orais e escritas, durante as quais se manipula o código previamente apresentado em 

exercícios controlados que seguem uma progressão muito estrita. Este tipo de trabalho 

propicia essencialmente TAS ortográficas e gramaticais (d. Anexo, volume I, no mesmo 

local, onde se verifica que o valor mais reduzido das actividades de I/I se situa em D) . 

o valor mais baixo no que toca à gramática (G) pertence a A, de acordo com as 

convicções que nos transmitiu quanto à irrelevância de uma competência gramatical 

nesta fase inicial de apropriação da LE (d. Anexo, volume I: 97-98), um valor que 

contrasta bastante com o das outras turmas, especialmente com o da B, onde este 

aspecto se eleva a 15,3%, o 3° mais elevado em todo este corpus. Mais uma vez 

constatamos a conformidade deste último facto com o que pudemos observar quanto 

aos conteúdos privilegiados nas aulas B e com o que nos disse na entrevista o seu 

professor (Anexo, volume I: 102-103). 

Gráfico 18: As TAS sobre os aspectos morfo-sintácticos: comparação das quatro turmas 

16 

14 

12 

10 

% 8 

6 

4 

2 

O 

A B C D 

Refira-se ainda que a turma B é a única onde surgem algumas TAS classificadas 

de mistas (d. anexo 5), o que aponta para uma concepção mais integradora e holística 

da LE que relacionamos com o que já foi repetidamente dito quanto à consciência 

linguística mais desenvolvida destes alunos e à sua confrontação com padrões verbais 

mais ricos. 

Uma outra análise que fizemos foi a de confrontar os resultados obtidos para a 

totalidade do corpus classificado com aqueles que dizem respeito unicamente às 
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últimas 5 aulas, com o intuito de verificar se o desenvolvimento da competência em 

FLE dos aprendentes se reflecte nos objectos discursivos dos seus AS, ou, mais 

particularmente, se estes, no final do ano lectivo e devido a um maior domínio da LE 

enquanto objecto de aprendizagem e enquanto veículo de comunicação, são mais capazes 

de intervir na construção do discurso pedagógico, colocando questões sobre o objecto 

de aprendizagem e negociando o seu uso comunicativo. Procura-se, numa palavra, 

verificar se, no final do ano, os aprendentes demonstram uma maior consciência das 

dimensões envolvidas no funcionamento de uma LE e nos processos de apropriação 

deste tipo de saber, numa progressiva orientação das suas questões para aspectos cada 

vez mais complexos do funcionamento do processo pedagógico. 

Se no que diz respeito à média de TAS por aula esta análise se revelou irrelevante, 

com todas as turmas a manterem números muito idênticos (d. atrás), esta nova 

comparação, assente em dados que estão reunidos por turma e relativamente ao corpus 

total no anexo 9, Os objectos das TAS: últimas 5 aulas, apesar de pouco conclusiva, 

permite-nos alguns comentários. 

Os totais parciais apontam apenas para uma muito ligeira alteração, com uma 

pequena subida da L (em 0,6%) e a correlativa descida do E/A. Todavia, a sua 

redistribuição pelas várias categorias que os compõem apresenta algumas variações 

que podemos relacionar com a hipótese de que partimos, embora a sua confirmação 

segura necessitasse de resultados mais concludentes. 

O gráfico 19 mostra a distribuição das TAS pelos objectos relativamente a todo o 

corpus analisado e às últimas 5 aulas. Nele se evidencia que a subida mais significativa, 

em 2,9%, corresponde às TAS relacionadas com os valores semântico-lexicais da LE, o 

que, aliado às duas outras categorias que ascendem, a da comunicação na aula (em 

2,2%) e a do sistema comunicativo da LE (0,9%), e àquela que manifesta uma maior 

tendência para descer, a das actividades (em 3,1%), nos mostra que os alunos se 

encontram no final do ano lectivo mais desprendidos de aspectos meramente formais 

ligados à realizáção das tarefas pedagógicas, até porque estão com elas mais 

familiarizados, e se preocupam agora mais com a construção de uma interacção 

significativa em LE e com o sentido e condições de uso das formas utilizadas. Podem 

ainda estas variações indiciar uma maior capacidade dos aprendentes para se envolverem 

activamente numa dinâmica interactiva exolingue em FLE e uma compreensão mais 

complexa do que está em jogo, quando comunicam numa outra língua e se servem 

dessa comunicação para a aprender. Neste sentido, denotam uma maior intimidade 

com o novo universo verbal. 
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Note-se ainda que TAS sobre dimensões importantes como a simbólico-cultural 

ou o processo de aprendizagem permanecem com valores muito reduzidos, a confirmar 

aquilo que atrás foi dito sobre a sua generalizada negligência no contexto investigado. 

Gráfico 19: Os objectos do corpus: comparação do total com as últimas cinco aulas 
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As afirmações precedentes não são igualmente válidas para as quatro turmas. 

Os gráficos 20 e 21 mostram que, com efeito, só A e B sobem a taxa de realização de 

TAS sobre L, com destaque para a primeira turma, enquanto C e D a descem a favor da 

outra ordem de objectos, E/A. Deste modo e mais uma vez podemos formar os mesmos 

dois blocos de turmas que já na análise em passos tínhamos frequentemente encontrado 

(d., por exemplo, Anexo, volume I: 169-170): as turmas A e B por um lado, aquelas nas 

quais as tendências referidas se manifestam, e as turmas C e D por outro, que revelam 

um comportamento nitidamente oposto. 
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Gráfico 21: Ensino/aprendizagem: comparação do total com as últimas 5 aulas nas 4 turmas 
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o confronto dos gráficos anteriores com a tabela 17, Os objectos do corpus: comparação 

do total com as últimas cinco aulas nas quatro turmas, precisa as afirmações precedentes e 

ajuda e esclarecer os objectos discursivos cuja frequência mais se altera nas últimas 

aulas gravadas. 

Tabela 17: Os objectos do corpus: comparação do total com as últimas 5 aulas nas 4 turmas 

Corpus Corpus A CorpusB Corpus C CorpusD 

Total Últ. 5 aulas Total Últ. 5 aulas Tota Últ. 5 aulas Total Últ. 5 aulas 
Objectos (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

F 1,1 1,3 0,6 1,5 0,7 O 9,8 ° O 3,4 6,5 5,5 3 3 O 7,3 9,3 

S 14,9 23,4 21,3 22,7 11,9 11,1 5,7 8 

G 3,4 3,9 15,3 13,6 9,7 8,3 9,8 10,7 

M ° ° 0,9 1,5 ° ° O ° C 2,7 1,3 2,3 6,1 0,7 O 1,3 2,7 

CUL 0,8 1,3 0,3 ° O ° O ° COM 10,3 5,2 5,2 9,1 11,9 19,4 4,8 9,3 

P 10,7 9,1 7,2 3 14,2 2,8 10,2 16 
ACT 38,3 37,7 31,5 27,3 40,3 47,2 45,7 34,7 
ET 12,3 10,4 7,5 7,6 6,7 11,1 4,1 6,7 

PROC 1,9 ° 2 4,5 0,7 ° 1,3 2,7 
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Chamando a atenção muito rapidamente para alguns aspectos mais relevantes 

deste confronto, e começando pelo bloco C e D, notamos que a turma C revela uma 

concepção cada vez mais empobrecida da LE, restringindo-se a dois os aspectos de L 

sobre os quais os alunos realizam AS (S e G), tal como uma redução muito significativa 

da vontade de intervir na regulação da palavra. 

Na turma D, cessam as insistentes TAS sobre F, denotando a progressão dos 

conteúdos de ensino, já que este foi um aspecto que o professor privilegiou 

essencialmente no início das aprendizagens, e sobem as TAS sobre 0, mostrando a 

forma como se organizam no tempo os skills orais e os escritos, numa clara alusão às 

metodologias estruturalistas. ° modo de realização das ACT parece ser agora rotineiro, 

enquanto a vontade de intervir na palavra pedagógica é cada vez mais forte. 

Importa ainda observar que os valores das TAS sobre a comunicação na aula na 

turma C sofrem nas últimas 5 aulas a mais importante subida do corpus (de 4,8% para 

19,4%), o que podemos relacionar com a evolução do comportamento do professor 

quanto à utilização das duas línguas em presença, tendo deixado praticamente de usar 

a LM romo instrumento de comunicação privilegiado (d. Anexo, volume I: 177). 

Se podemos explicar as alterações de comportamento da turma C pela sua crescente 

desmotivação face à escola e à aprendizagem em geral, atestada pelo abandono escolar 

a que assistimos no 3° Período, assim como pelo crescente insucesso nesta disciplina, o 

maior de todo o corpus (d. no Anexo, volume I, a ficha da turma no anexo 6 e o gráfico 

comparativo da classificações em FLE, página 83), já os resultados de D são mais difíceis 

de compreender se pensarmos num trabalho em FLE que se pretende cada vez mais 

completo, global, consciente e autónomo. Note-se aliás que já tínhamos comprovado 

quando, na análise em passos, comparámos as 5 últimas aulas com as médias totais, 

que a turma D mostrava uma ocupação do tempo cada vez mais tipificada e invariável, 

isto é, menos diversificada em termos das oportunidades de trabalho com a LE oferecidas 

aos alunos. Exemplificando, esta é a turma onde, no final do ano lectivo, mais se reduz 

o número médio de passos' (d. Anexo, volume I: 140), sendo estes cada vez mais longos 

(d. Anexo, volume I: 169 e anexo 15), mais se agudiza a invariabilidade das estruturas 

de participação (p. 164), se aumenta a utilização com fins comunicativos da LM, 

reduzindo-se a utilização exclusiva para os mesmos fins da LE (d. Anexo, volume I: 177 

e 89-109). Concluímos na altura, face a estes resultados, que em D "não existe ( ... ) uma 

progressão de actividades de linguagem cada vez mais em LE e cada vez mais exigentes 

do ponto de vista dos processos de aprendizagem que supõem" (p. 190). 

Note-se que algumas das características das 5 últimas aulas do professor C, que 
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apontam, como as de D, para uma construção cada vez mais repetitiva e monolítica da 

aula de LE, também contribuem para os valores agora em discussão. 

Atentemos no outro bloco de turmas, A e B. A, aquela em que mais se nota uma 

diferente distribuição por objecto das TAS nestas últimas 5 aulas, mostra-se no final do 

ano lectivo uma turma que amadureceu a sua relação com a LE e que a concebe também 

como um objecto de estudo a observar segundo diferentes ângulos; assim, crescem as 

TAS em praticamente todos os sistemas considerados, excepto no comunicativo. Neste 

quadro, a propósito do qual já evocámos as teorias profissionais do professor quanto à 

progressão no tempo dos modos de aprendizagem de uma LE, destaca-se essencialmente 

a subida das TAS semânticas e a das ortográficas, estas últimas devido à valorização 

crescente da escrita. Quanto às TAS sobre E/A, sublinhe-se sobretudo a descida, que 

contraria o comportamento de todos os outros corpus e mesmo da tendência geral, 

daquelas que incidem sobre a comunicação da aula, o que se explica pela instalação de 

rotinas comunicativas, nas quais o professor insistiu metodica e sistematicamente desde 

o início do ano lectivo. A subida deste valor nos outros corpus decorre, por seu turno, 

da intenção pedagógica de falar cada vez mais em LE, excepto em D onde, como vimos, 

essa é a língua cada vez menos utilizada, o que talvez explique o facto de os alunos a 

estranharem cada vez mais e se revelarem progressivamente mais incapazes de a 

compreender. 

B reforça nestas últimas aulas a sua condição de turma que se destaca pelas 

capacidades reflexivas e analíticas face à LE e pelo equilíbrio e diversificação dos níveis 

de funcionamento verbal que tem em conta. Mostra ainda uma progressão na 

hierarquização destes níveis, no sentido de uma crescente complexificação do objecto 

considerado. Deste modo, observamos alguma redistribuição interna das TAS sobre L, 

com destaque para a troca do terceiro lugar das TAS sobre ortografia com aquelas que 

se focalizam sobre o sistema comunicativo. Note-se aqui que a desvalorização do objecto 

ortografia talvez tenha a ver com o facto deste professor ter praticado desde o início do 

ano uma pedagogia da escrita, não estabelecendo qualquer tipo de progressão quanto à 

ordem do oral e à do escrituraI. As TAS sobre E/A revelam uma cada vez menor 

iniciativa dos alunos na regulação da palavra, tendência que notamos em quase todo o 

corpus e que relacionamos com a intensificação do domínio discursivo do professor, 

destacado na análise em passos. 

Síntese 

Podemos afirmar, depois de tudo o que precede, que a forma como o aluno se 
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aproxima da LE e do processo de ensino/aprendizagem, em particular pelo tipo de 

interrogações que sobre ambos coloca, está muito relacionada, para além de outros 

aspectos, com os conteúdos seleccionados pelo professor, assim corno com a perspectiva 

teórica sobre a língua que este adopta e as opções metodológicas que privilegia, decisões 

que não são inextrincáveis do seu conhecimento profissional e do conteúdo que ensina 

(cf. Braidi, 1995, que releva factores vários que condicionam a identificação de aspectos 

problemáticos, tais corno as expectativas, a frequência, redundância e saliência dos 

elementos verbais, as tarefas propostas ou o tipo de uso e de trabalho com a língua; ver 

ainda Schmidt, 1990). Esta observação vem confirmar o relevo do seu papel e da 

metodologia que segue no processo de apropriação de urna nova língua. 

A este respeito, os objectos que aqui mostraram ser privilegiados, reflectindo um 

conceito de língua muito pobre e afastado das suas condições de uso, bem corno a 

preferência pelos sistemas mais simples e a hierarquização das múltiplas componentes 

verbais, tendo ainda em conta que não notámos urna significativa e generalizada 

complexificação destes mesmos objectos ao longo do ano lectivo, alertam para a 

necessidade de considerar corno um conteúdo fundamental de formação o conceito de 

língua e de domínio de urna língua estrangeira, conforme teremos amplamente a 

oportunidade de discutir ainda nesta Secção, no capítulo 4 (cf. conclusões semelhantes 

que resultaram da análise em passos pedagógico-didácticos deste corpus no Anexo: 

volume I: 203-204). Pensamos ainda, perante a ausência de trocas sobre os processos de 

aprendizagem, que é pertinente trabalhar em formação com a operacionalização do 

conceito de aprender a aprender, nomeadamente chamando a atenção para a sua função 

específica no quadro do ensino/aprendizagem das LE no sistema escolar. 

Note-se, para concluir a preferência manifestada pelos alunos para solicitar 

adaptações relacionadas com o trabalho escolar, afastando-se consequentemente do saber 

específico da aula, em conformidade com as posturas pedagógicas que acabámos de 

referir de algum descomprometimento perante a sua aprendizagem 

4. Caracterização interna dos AS 

Procura-se neste ponto caracterizar os AS realizados pelos alunos, segundo as 

categorias de análise propostas e de acordo com os procedimentos já explicitados, no 

intuito de compreender corno se concretizam estas manifestações de iniciativa cujas 

repercussões no discurso da aula serão objecto de atenção no ponto seguinte. 

Recorde-se que só estão presentes nesta caracterização os AS que puderam ser 

classificados. 
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4.1. Procedimento interactivo 

A descrição do procedimento interactivo adoptado no AS é aqui feita segundo a 
sua caracterização discursiva (valor comunicativo, operador, grau de abertura, função 

interactiva e grau de clareza), os meios comunicativos que mobiliza e o quadro de 

participação que constrói. 

4.1.1. Caracterização discursiva 

4.1.1.1. Valor comunicativo 

Os valores comunicativos dos AS do nosso corpus encontram-se apresentados no 

anexo lO, no que diz respeito ao corpus global e a cada um dos professores, segundo a 

organização por objecto/grupos de objectos que será a partir de agora utilizada. 

Em termos dos totais do corpus global, verifica-se o destaque significativo de 

AS cujo valor é a confirmação (de hipóteses, de sentidos, de instruções), com 21,6%, 
relativamente a todas as outras categorias que nunca ultrapassam os 9,6%. Entre estas 

últimas, são especialmente valorizados os pedidos de informação/saber (9,6%), de acção 
(8,4%), de precisão (8,2%), de instruções (7,7%) e ainda de permissão (7,6%), como se 

destaca no gráfico 22 (d. Bellack et aI, 1966, que denotam idêntica preferência por 

solicitações com forte sentido empírico). 

Gráfico 22: Valores comunicativos do AS 
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o facto de serem os pedidos de informação sobre o saber e os de confirmação 

(dependendo embora do que se pretende confirmar) os dois valores comunicativos 

mais comuns nestes movimentos, aliado ainda a outros valores menos importantes mas 

que também surgem, como o pedido de ajuda (3,3%), de clarificação, de explicação 

(respectivamente com 1,3% e 4,1%) e de avaliação (5,6%), a informação de certo tipo de 

problemas (5,6%) ou ainda a regulação da aula (5,8%), leva-nos a pensar que em cerca de 

metade destas produções o aluno revela atitudes pró-activas face ao processo pedagógico 

em que está envolvido e capacidades efectivas de intervenção, ao mesmo tempo que 

fornece ao professor dados úteis quanto ao modo como vive esse mesmo processo. 

Exemplificando, manifesta quais as dificuldades que sente, os saberes de que necessita, 

as hipóteses que formula ou as explicações que vai dando aos factos verbais. 

Dito de outro modo, estes são movimentos nos quais o aluno se revela duplamente: 

nas suas atitudes, enquanto um aprendente atento, motivado, dinâmico e curioso, que 

quer aprender e que sabe que o professor e os outros colegas o podem ajudar nesse 

projecto; nos seus saberes e competências em LE, expondo dúvidas, incertezas, 

possibilidades, lacunas, necessidades. 

Concretizando, os pedidos de informação/saber revelam da sua parte uma 

disponibilidade e curiosidade para aprender, traduzida na vontade de alargar os seus 

conhecimentos em LE, tal como uma certa consciência dos saberes necessários para a 

realização das tarefas verbais e do estado individual de conhecimento e de capacidade 

de manipulação desses mesmos saberes. Por seu turno, os pedidos de confirmação podem 

mostrar, em função do que se pede para confirmar, capacidades de intervir no processo 

de ensino/aprendizagem, com o aluno a formular hipóteses e a avançar explicações e 

sentidos (note-se que o facto desta categoria ser especialmente cotada nos objectos 

língua, comunicação e processos, como se vê no anexo 10, permite interpretá-la neste 

sentido). 

Por outro lado, na medida em que categorias tais como pedidos de acção, de 

informações sobre as instruções, de permissão ou de precisão são bastante recorrentes, ao 

lado de outras que também aparecem como pedidos de aceitação e de repetição, o AS 

revela um aluno motivado mas também muito dependente do professor, que usa a 

palavra mais para se ajustar às propostas pedagógicas do que para as regular (d. conceito 

de motivação extrínseca em Dickinson, 1995). 

Podemos, para sintetizar, observar dois blocos de AS: um mais orientado para a 

negociação e participação autónoma e dinâmica no processo de ensino/aprendizagem, 

em todas as suas vertentes (língua, comunicação, palavra, actividades, ... ); outro que 

revela maior submissão, pressupondo sempre um aluno que quer participar mas que o 

faz de um modo responsivo, com a intenção primeira de corresponder às expectativas 

512 



As TAS e as práticas da aula 

do professor. 

Note-se finalmente um elevado número de AS cujo valor comunicativo não 

conseguimos compreender (?), o que se deve às condições materiais da recolha dos 

dados, ao modo tímido como os alunos se exprimem, mas também e em grande parte à 

sua imprecisa formulação. O valor mais elevado desta categoria é alcançado pelos AS 

sobre a Língua, o que reforça esta última interpretação. 

Se observarmos ainda no anexo 10 a distribuição pelos objectos discursivos dos 

valores obtidos por cada uma das categorias, damo-nos conta de que são essencialmente 

nas solicitações sobre a língua, sobre a comunicação de sala de aula e sobre os processos de 

aprendizagem que valores comunicativos mais conotados com um aprendente activo e 

autónomo se revelam, o que vem ao encontro das nossas convicções quanto à maior 

utilidade pedagógica deste grupo de solicitações. 

Estudemos agora o comportamento de cada uma das turmas (d., para um maior 

detalhe, anexo 10). 

A turma A destaca-se face à tendência geral pela elevada percentagem de AS que 

visam obter uma acção (15,3%), o que se compreende pela relevância particular dada ao 

objecto ET, notando-se que esses AS se situam quase exclusivamente em tal objecto. 

Evidencia-se ainda por apresentar mais movimentos de clarificação (4,2%), incidindo 

quase exclusivamente sobre a comunicação e a palavra, de regulação (10,7%), 

nomeadamente da comunicação (29,1% dos movimentos dedicados a este objecto), e de 

precisão (agora das actividades e ET primeiro e da comunicação depois), o que tem a ver 

com o tipo de comunicação pedagógica que nela se constrói, muito rápida e sempre em 

LE, e ainda com o discurso veloz do professor (d. gráfico 23). 

Os valores comunicativos dos AS de A confirmam assim a imagem de uma aula 

cuja evolução assenta na comunicação oral entre o professor e o aluno e na regulação 

constante do que é dito, comunicação essa que se situa no centro das preocupações dos 

alunos e que motiva grande parte das suas intervenções autónomas. 
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Gráfico 23: Valores comunicativos do AS: turma A 
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A turma B destaca-se na elevada percentagem de AS em que solicita novos saberes 

em LE (17,3% para uma tendência de 9,6%, representando 37,3% dos AS sobre a língua, 

para uma tendência de 27,2%), a confirmação de hipóteses várias (sobre a língua, sobre a 

comunicação, sobre as actividades, sobre os processos) e os pedidos de ajuda (5,5%), ao 

mesmo tempo que são reduzidos os AS em que pretende permissão (4%) ou em que visa 

regular o que se passa em sala de aula (d. gráfico 24). 

Pensamos, em conf<;>rmidade com estas observações, estar perante uma turma 

muito centrada nos conteúdos de ensino/aprendizagem e na execução das tarefas verbais, 

sendo neste sentido bastante "académica", pouco vocacionada para a regulação das 

actividades da aula e para a sua negociação. Parece ainda estar instalado um clima 

intensivo de trabalho que não deixa muito espaço para AS "desviantes" (como os de 

permissão, de precisão ou de regulação) que desconcentrem os sujeitos das actividades 

de linguagem. Mostra-se igualmente uma turma na qual a comunicação pedagógica 

funciona bem e os alunos entendem claramente o que diz o professor e o que se espera 

deles, não perdendo muito tempo a clarificar instruções ou modos de realização das 

actividades, o que tem a ver também com o uso consciente que faz o professor da LM, 
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nomeadamente nas instruções (d., entre outros, B6/ 1-13; B13/ 179), e com o facto de 

alternar com frequência ambas as línguas, às vezes para dizer a mesma coisa (d. BlO/ 

205-212; B12/ 423; B13/ 175). 

Gráfico 24: Valores comunicativos do AS: turma B 
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Quanto à turma C, para além de AS onde se procura a confirmação de hipóteses 

múltiplas, segundo a tendência comum a todas as turmas, encontramos com percentagens 

muito próximas e claramente afastadas da tendência geral intervenções nas quais os 

alunos solicitam permissão (para usar a palavra, para realizar certas acções, para disporem 

de certo modo o espaço) (20,1%), facto que aponta para uma turma muito controlada 

pelo professor (d. C: 1/ ACT; C: 21/ ACT, C: 40/ ACT; C: 41/ ACT). Nota-se ainda uma 

reduzida preocupação com o saber e pouca disponibilidade para o adquirir, já que os 

AS onde se solicitam informações, em segundo lugar no total do corpus, são irrelevantes, 

assim como uma certa negligência pelos pedidos de ajuda na realização das tarefas que em 

última instância pode significar uma negligência pelas próprias tarefas em si ou a falta 

de confiança no professor. Do mesmo modo, pouco informam da existência de problemas 

(3,7%), preferindo solicitar a correcção e avaliação daquilo que fazem (note-se que este é, 
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com outro, o valor comunicativo mais importante dos AS sobre a LE, com 28,6%), o que 

denota uma grande preocupação com o erro e com o produto (d. gráfico 25). 

Estes valores comunicativos apontam para uma turma pouco disponível para a 

aprendizagem e para a sua regulação, muito controlada e dependente de um professor 

que parece considerar autoritário e no qual confia pouco. 

Gráfico 25: Valores comunicativos do AS: turma C 
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Na turma D, o valor comunicativo mais recorrente é o pedido de confirmação (21 %), 

presente em quase todos os grupos de objectos, seguido de longe pelo pedido de instruções 

e pela informação de problemas, sobretudo no que toca às actividades. Entre os valores 

mais significativos encontramos ainda os pedidos de permissão (com 6%), os de precisão 

(das actividades) (com 7,3%), os de regulação (da palavra) (com 6,7%) e os de aceitação 

(das actividades e do ET). Por outro lado, notamos os mais baixos valores dos AS em 

que se solicitam informações e saberes, e ainda a pouca relevância dos pedidos de ajuda, o 

que ligamos com a progressão lenta de um processo de ensino/ aprendizagem onde se 

propõem aos alunos tarefas simples (d. gráfico 26). 
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Parece ressaltar desta hierarquização uma turma muito preocupada com a 

realização das tarefas, sobretudo no seu aspecto formal, querendo multiplicar as 

instruções e os contornos precisos da realização de cada actividade, logo, muito 

dependente do professor, muito motivada para a intervenção, mas pouco ousada para 

a negociação de conteúdos ou de actividades. 

Gráfico 26: Valores comunicativos do AS: turma D 
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Observemos agora em termos comparativos as quatro turmas, no que diz 

respeito a cada um dos objectos, para precisar o que foi dito atrás, verificando ao 

mesmo tempo se existe variação do valor comunicativo do AS quanto a este aspecto (d. 

sempre o anexo 10). 

Os principais valores comunicativos das solicitações sobre L são, em todas as 

turmas, o pedido de informações/saberes, de confirmação, de correcção/avaliação e de explicação, 

tudo valores que apontam para uma relação activa com o saber-língua. 

Contudo, a sua distribuição não é semelhante e leva à diferenciação entre, por 

um lado, A e B e, por outro, C e D. 
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Assim, C e D dão o primeiro lugar ao pedido de confirmação (C em simultâneo com 

a avaliação), valor que ocupa o 2° lugar em A e B, turmas que solicitam sobretudo novos 

saberes e informações, e ambas concedem uma grande importância à correcção/avaliação, 

com o 2° lugar em D e o 1° ex-aequo em C, valores que são os últimos nesta lista em A e 

B. Quanto ao pedido de explicação, ele é sobretudo elevado de novo em C e D. 

Isto parece mostrar que os alunos A e B são mais curiosos, mais autónomos, 

menos dependentes do professor e mais disponíveis para novas e constantes 

aprendizagens (d. conclusões do ponto anterior). 

Sublinhe-se todavia que os alunos D frequentemente informam de problemas na sua 

relação com este novo objecto de aprendizagem, demonstrando por conseguinte vontade 

de os superar e acreditando na disponibilidade do professor, de quem se mostram 

muito dependentes, para o fazer. 

A elevada percentagem de AS não classificados na turma B deve-se às péssimas 

condições acústicas de uma das salas onde decorriam estas aulas. 

No segundo grupo de objectos, relativos à comunicação e à distribuição da 

palavra, nota-se que nas turmas onde mais se usa a LE para comunicar, A, B e C, os AS 

têm um valor comunicativo elevado de pedido de confirmação, aliado em C, o professor 

mais autoritário, ao de permissão. A vontade de regulação, presente sobretudo quando é a 

palavra que está em causa, destaca-se nas turmas cujo ambiente interactivo é mais 

descontraído, A e D, com grande destaque em D onde tomar a palavra é menos arriscado 

pela maior aceitação da LM e pelo ritmo pedagógico mais lento. Nota-se ainda em A 

numerosos pedidos de ajuda e de clarificação, ausentes na turma D, que se ligam de novo 

com o uso contrastante das línguas em presença pelos dois professores. Também ligado 

com o uso das duas línguas se encontram os pedidos de repetição, mais frequentes em B e 

D, os professores que mais recorrem para comunicar à LM, situação que acontece quando 

o fazem em LE, criando situações menos habituais (d. D: 4/ COM; D: 7/ COM; D: 11/ 

COM). Note-se que em B, apesar do seu professor alternar as duas línguas para fins 

comunicativos, surgem, com a percentagem mais elevada do corpus, AS que visam 

confirmar o que foi dito (B: 2/ COM; B: 3/ COM; B: 8/ COM; B: 9/ COM). 

Quanto à,s actividades, notamos que as quatro turmas visam efeitos comunicativos 

muito diversos quando sobre elas realizam solicitações, embora a necessidade de as 

precisar, confirmar e obter instruções precisas sejam preocupações fundamentais, na linha 

do que dissemos sobre a dependência que os alunos revelam face ao dispositivo 
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metodológico proposto pelo docente. 

Para além disto, enquanto em A os alunos solicitam também bastantes clarificações, 

já que o professor explicita sempre o trabalho pedagógico em LE, o que não acontece 

nas outras turmas (A: 40/ ACT; A: 53/ ACT; A: 54/ ACT), os alunos de B, confrontados 

com um quadro com péssima iluminação, pedem frequentemente ajuda para decifrar o que 

nele está escrito (B: 29/ ACT; B: 34/ ACT; B: 35/ ACT: B: 74/ ACT). Quanto aos pedidos de 

acção, que só aparecem com valores elevados em A e C, surgem sobretudo quando os 

alunos se dirigem uns aos outros procurando obter certos favores dos colegas (como 

uma folha, uma caneta para escrever ou o livro que esqueceram), o que tem a ver com o 

facto destas serem as duas turmas onde mais facilmente se esquecem das suas obrigações 

escolares, aspecto que relacionamos com um passado na escola particularmente 

desfavorável (C: 5/ ACT; C: 23/ ACT C: 27/ AC). Por outro lado, os alunos D mostram

se preocupados com a aceitação do professor quanto ao que fazem, querendo satisfazê-lo 

e corresponder cabalmente ao que lhes pede (D: 10/ ACT; D: 22/ ACT; 31/ ACT; D: 60/ 

ACT). Se os pedidos de permissão continuam aqui muito frequentes, sempre que. o aluno 

pede, por exemplo, para afiar um lápis, sair da aula ou mudar de lugar, a sua mais 

baixa percentagem em B decorre de um ritmo de trabalho muito intenso que deixa a 

turma pouco disponível para utilizar o tempo desta maneira. Notem-se ainda os pedidos 

de instruções frequentes em B, a turma onde mais tarefas complexas surgem e sobretudo 

em D, onde os alunos revelam uma total dependência a este nível do professor e uma 

grande ausência de amadurecimento enquanto aprendentes, solicitando constantemente 

instruções inúteis (como a cor da caneta a utilizar para passar um exemplo do quadro), 

às quais o professor não se coibe de responder no seu estilo sempre agradável, deste 

modo se dispendendo muito tempo sem grande aproveitamento pedagógico (D:7/ ACT; 

D:58/ ACT; D:62/ ACT; D: 71/ ACT; D:84/ ACT). 

Os alunos A e C mostram-se ainda aqueles que mais procuram regular as actividades 

da aula, o que nesta situação não está forçosamente apenas ligado com uma maior 

implicação enquanto aprendentes mas também com uma certa irreverência e com uma 

atitude pedagógica menos "académica" que provém do seu passado escolar (como 

exemplo particularmente ilustrativo, d. A: 55/ ACT e A: 56/ ACT). Por outro lado, B e D 

informam frequentemente os professores acerca de problemas com a realização das tarefas, 

em B devido à sua real dificuldade e em D pelo hábito que se criou de se discutirem 

publicamente as modalidades de execução do trabalho. Note-se para concluir que muitos 

AS sobre as actividades da turma D não puderam ser compreendidos no seu valor 

comunicativo. 

Em suma, observamos neste aspecto uma aproximação entre A e C por um lado e 
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B e D por outro, as primeiras turmas devido ao uso da LE pelo professor para 

explicitação das instruções, a uma certa irreverência na aula que os leva a procurar 

intervir constantemente naquilo que nela se faz e ainda à falta de cumprimento de 

algumas obrigações escolares, e B e D por motivos bem distintos, procurando os alunos 

B reunir uma série de informações claras e úteis para realizar actividades que 

constantemente mudam e que são muito diversificadas e complexas e os D, enquadrados 

por actividades lentas e pouco diversificadas, dispondo sem pressas de um tempo 

pedagógico onde o trabalho é mais repetitivo e onde cabem muitas preocupações com a 

forma de realização das tarefas, querendo esmerar-se naquilo que fazem e satisfazer o 

professor com as suas produções. 

As solicitações sobre ET são mais tipificadas. Assim, grande parte dirige-se a 

acções bem precisas (como apagar a luz, mudar de lugar ou obter mais tempo para 

acabar uma tarefa). Note-se ainda em C a importância dos pedidos de permissão. 

Os AS sobre os processos de aprendizagem são muito dificilmente analisáveis 

por professor, pelo baixo número de ocorrências. Repare-se tão só na presença constante 

de alguns valores comunicativos que parecem ser mais próprios deste grupo, 

nomeadamente a confirmação de processos mobilizados, o pedido de instruções sobre processos 

a mobilizar e sobretudo a informação de problemas processuais, traduzindo uma certa 

consciência do aluno quanto a estratégias de aprendizagem de uma LE na sua relação 

com aspectos precisos desta última, tal como a vontade de ser ajudado pelo professor 

na mobilização mais adequada dessas mesmas estratégias, sobretudo em situações que, 

sozinho, não consegue gerir. 

4.1.1.2. Operador 

Passemos agora à observação dos operadores utilizados no AS. Note-se que esta 

categoria se encontra intimamente relacionada com ~s duas seguintes, relativas ao grau 

de abertura e de clareza na formulação do AS. 

o gráfico 27, relativo ao corpus total, mostra que a maior parte dos AS são 

realizados de um modo explícito, equivalendo geralmente a questões claras sobre aspectos 

pontuais bem determinados, questões que pedem respostas também explícitas e 

concretas, num valor muito elevado que tem a ver com a orientação empírica das 
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solicitações e com uma situação onde não se colocam problemas de figuração particulares 

(d. entre tantos outros A: 3/S; A: 6/S; A: l/G; A: 2/F). Lembremos aqui alguns estudos 

que se debruçam sobre situações de comunicação exolingues e assimétricas e que 

verificam a tendência para solicitações implícitas ou para a sinalização dos problemas, 

traduzindo a intenção do locutor de proteger a sua imagem (d. Secção I: capítulo 3). 

De qualquer modo, a susceptibilidade de alguns aprendentes ou a sua menor 

capacidade de interpelar directamente o professor, no quadro de uma imagem da relação 

pedagógica menos aberta, provoca a emergência de alguns AS implícitos (A: 7/ COM; 

A:l/S; A: 7/G; A: 6/C, etc) e mesmo de algumas raras sinalizações (ex: A: 39/S; A: 4/ 

G), mais frequentes estas últimas quando se referem aos processos de aprendizagem ou 

à língua, talvez por uma mais difícil identificação do objecto problemático (d. anexo 

11). 

Gráfico 27: Operadores do AS 
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Continuando pela análise do corpus total por objecto, nota-se uma maior tendência 

para optar por AS implícitos quando está em causa a comunicação da aula e a regulação da 

palavra, do espaço ou do tempo, e menos quando é o objecto língua que é interpelado, o 

que parece confirmar que estas intervenções não colocam problemas de figuração e que 

os alunos exibem a sua insegurança e desconhecimento face ao objecto de ensino / 

aprendizagem, mostrando-se no entanto mais hesitantes em intervir explicitamente na 

organização do acto de ensino / aprendizagem, tradicionalmente um aspecto nas mãos 

do professor. Porém, os valores da categoria do operador implícito são baixos 

relativamente ao objecto actividades, o aspecto metodológico sobre o qual mais 

explicitamente solicitam o professor. 

As quatro turmas apresentam, na totalidade dos AS, um comportamento que não 

é muito dissemelhante entre si e relativamente ao corpus global, embora C, a turma 
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onde as TAS são mais problemá ticas no quadro da relação pedagógica e onde o professor 

se mostra menos tolerante face às intervenções dos alunos, apresente valores mais 

elevados de intervenções implícitas (d. anexo 11). Note-se que também Ellis (1992b) 

refere factores de ordem relacional para explicar variações deste tipo na realização das 

iniciativas. 

Uma observação por turma e por objecto desta mesma categoria de análise traz

nos algumas variações. Por exemplo, a turma D utiliza mais frequentemente os operadores 

implícitos quando está em causa a comunicação em sala de aula ou o objecto e o 

processo de aprendizagem, mostrando pelo contrário um grande à-vontade em intervir 

nas actividades, questionando aí mais directamente o professor. Já em B, os valores dos 

AS implícitos sobre a língua e a comunicação são os mais baixos do corpus, traduzindo 

mais uma vez a clara identidade de aprendente dos alunos desta turma, que interpelam 

espontaneamente e de um modo explícito a língua enquanto objecto e enquanto veículo, 

sendo menos ousados a propósito das actividades ou da regulação do espaço e do 

tempo. 

4.1 .1.3. Grau de abertura 

Os AS do nosso corpus são, na sua esmagadora maioria, fechados, exigindo 

respostas breves e curtas, concisas e bem orientadas, como mostra o gráfico 28 (D: 19/ 

O; D: l/C; D: l6/C). 

Gráfico 28: Grau de abertura do AS 
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Sinalizámos no entanto alguns AS abertos espalhados por todos os objectos 

discursivos, com uma incidência muito especial na comunicação da aula e sobretudo nos 

processos de aprendizagem, pela maior dificuldade em delimitar os problemas colocados 

(B: 4/PROC; B: 6/PROC), e ainda no espaço e no tempo, pela menor à-vontade em os 
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regular (B: 4/ET; B: l1/ET; B: 18/ET) (d. anexo 12). 

Esta forma de construir os AS é constante nos quatro corpus observados (d. 

anexo 12), levando-nos a pensar que estamos perante um invariante do discurso do 

aprendente. Note-se mais uma vez um pequeno desvio da turma C, que apresenta os 

valores mais elevados de AS abertos, a apontar para uma relação com o professor 

menos espontânea. 

4.1.1.4. Função interactiva 

Um outro invariante dos AS é o facto de serem normalmente movimentos de tipo 

iniciativa (79,9% dos enunciados analisados), formulados por locutores que tomam a 

palavra para dizer coisas novas, fazendo assim progredir a interacção e orientando-a 

para direcções não previstas, ou tematizando-a de outro modo (d. gráfico 29). Numa 

palavra, são movimentos que manifestam uma relativa autonomia interlocutiva e uma 

certa implicação naquilo que se faz e se diz na aula. 

Gráfico 29: Função interactiva do AS 
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A capacidade de tomar a palavra para iniciar uma troca é constante nas quatro 

turmas, embora a D, aquela na qual mais facilmente os alunos conseguem controlar o 

tecido interactivo da aula, se destaque (d. anexo 13). 

Apesar do que dissemos, a função interactiva dos AS varia consoante o objecto 

de referência (d. no mesmo anexo). 

Assim, verificamos que são sobretudo os processos de aprendizagem que suscitam 

uma maior percentagem de movimentos iniciativas (94,1%), enquanto os AS sobre a 

comunicação e a palavra exemplificam o valor mais elevado de intervenções de tipo 

reactivo-iniciativa (42,8%), devido ao facto de serem também aqueles onde os alunos 

mais procuram confirmar, clarificar e precisar instruções ou injunções particulares do 

professor (d. análise anterior do valor comunicativo; para exemplificar, ver: A: 3/COM; 

A: 6/COM; ou A: 8/COM). 
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Mostra esta última constatação que o aprendente não se envolve na comunicação 

da aula do modo muito espontâneo que utiliza para regular outros sistemas de 

funcionamento do discurso pedagógico, mostrando-se aqui mais dependente das 

solicitações directas do professor e revelando uma atitude de algum distanciamento 

face à comunicação da aula, sempre que esta não passa directamente por ele. 

A turma B é aquela que se mostra mais dependente das injunções do professor 

para formular AS sobre o objecto língua, já que 18% destes movimentos são de tipo 

reactivo-iniciativo, o que se liga com a abordagem mais gramatical dó saber proposta 

pelo docente, que sobre ele solicita constantemente os alunos (B: 2/G; B: 8/G; B: 13/G). 

Esta orientação metodológica é expressamente oposta à de A, que assim manifesta 

os valores mais reduzidos quanto a este tipo de movimentos, cabendo aos alunos em 

87% dos AS a plena iniciativa quanto ao problema colocado (d. anexo 13). 

Idêntica análise mas no que respeita à comunicação, mostra que de novo a turma B 

se destaca pelos valores de AS reactivo-iniciativos, que atingem aqui a percentagem 

mais elevada de todo o corpus, acima dos 50%, sendo ainda a única situação em que os 

AS reactivo-iniciativos são mais numerosos dos que os iniciativos, o que tem a ver com 

o valor comunicativo destes movimentos, que vimos atrás serem orientados para a 

confirmação de instruções e o pedido de repetição (B: 9/COM; B: 12/ COM). A turma C 

é aquela onde surgem mais AS iniciativos, também porque prefigura o contexto onde 

os alunos, muito focalizados na regulação da palavra, mais procuram obter permissão 

para a utilizar, um comportamento que nas outras turmas, onde o acesso à palavra é 

mais livre e onde esta circula mais depressa, não é tão pertinente (C: 1/P; C: 17/P; C: 

18/P). 

Note-se ainda o grau elevado de iniciativa da turma D na regulação das 

actividades (93,1% de AS de tipo iniciativo) e da B na do espaço/tempo (100%), o que 

tem a ver com as más condições visuais das salas desta turma. 

4.1.1.5. Grau de Clareza 

Na sua grande maioria (87,2%), as solicitações dos alunos são claras, levando o 

interlocutor a uma identificação rápida e segura do problema colocado, qualquer que 

seja o objecto discursivo a que se refiram (d. gráfico 30 e anexo 14). 
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Gráfico 30: Grau de clareza do AS 
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Note-se no entanto que os AS sobre os processos são os menos claros (A: l/PROC; 

A: 2/PROC; A: 3/PROC), o que decorre certamente da maior complexidade deste objecto, 

relacionada também com o facto de lidarmos com turmas de nível de iniciação. A este 

propósito, Karrniloff-Srnith (1986) afirma que o acesso consciente a um metaprocesso 

reflecte fases da relação com o saber mais evoluídas, de maior estabilidade e consolidação. 

Em termos comparativos, os valores alcançados pelas quatro turmas são muito 

semelhantes, distinguindo-se os alunos D corno aqueles que de um modo mais claro 

colocam as suas questões, o que está sem dúvida ligado com o facto de ser também esta 

a turma que contacta com urna língua mais pobre, onde a progressão (de conteúdos, 

interactiva e pedagógica) é mais lenta, o que implica um contacto durante mais tempo 

com um mesmo objecto e consequentemente urna maior facilidade em o nomear (d. 

anexo 14). Note-se para reforçar esta afirmação que, no que diz respeito à língua, a 

turma D permanece aquela que obtém os valores mais elevados de AS considerados 

claros. 

Urna explicação bem distinta nos sugere o igualmente baixo valor dos AS pouco 

claros da turma B, aquela que, contrariamente à D, está sujeita a u.n1. ritmo mais rápido 

de progressão de conteúdos. Atribuímo-lo à maior consciência metalinguística e 

competência gramatical desta turma, verificada já em análises anteriores, nomeadamente 

quando se mostrou aquela que mais solicitações sobre o objecto língua era capaz de 

realizar, sendo ainda urna turma que está habituada a ver desenvolvidas análises 

linguísticas mais complexas (B: 9/G; B: 10/G; B: 12/G; B: 14/G: B: 22/G, etc). 

Em turmas corno a A e a C, onde a LE é mais frequentemente a língua da 

comunicação, os AS sobre a comunicação, as actividades e o espaço/tempo são os que 

atingem os valores mais elevados na categoria "menos claro". 

525 



Secção II • Capítulo 2 

Note-se bastantes AS que não puderam ser classificados (6,3% no total, o segundo 

valor mais elevado), devido às condições da gravação. 

4.1.2. Meios comunicativos 

As análise dos meios comunicativos utilizados pelos alunos para realizarem os 

AS permite observar o uso que fazem das duas línguas em presença, a capacidade que 

revelam de se servir espontaneamente da LE como veículo de negociação com propósitos 

comunicativos, assim como os recursos estratégicos que mobilizam na troca exolingue. 

Note-se aqui, com Lambert (1994a, 1994b) que descreve quatro perfis de 

aprendentes de LE cruzando diferentes descritores, ou ainda com Py (1993a), quando 

procura definir territórios de aprendizagem contrastando os alunos que se orientam 

para o sistema com aqueles que se focalizam na norma ou na tarefa, que a diferentes 

. usos da LE correspondem diferentes representações da mesma, pelo que esta análise 

nos permite ainda compreender o sentido que, para as nossas turmas, adquire esta 

nova experiência verbal e ainda como se relacionam com o objecto do saber. 

Os resultados, sintetizados no anexo 15, mostram claramente a natureza bilingue 

da comunicação em aula de LE, onde é efectiva a alternância constante de línguas, 

mesmo num único acto verbal. Confronte-se este facto com o que se disse atrás, com Py 

(1992), sobre o aprendente como um bilingue que gere ao longo da interacção a alteridade 

linguística. Neste sentido, Mondada & Py (1994) consideram que uma dimensão 

importante a ter em conta na definição da categoria de aprendente construída em 

interacção é a dialéctica e as fronteiras que vai estabelecendo entre as línguas disponíveis, 

as quais reflectem por seu turno uma dialéctica mais global entre o seu próprio universo 

verbal e o da LE. 

Fazem emergir ainda os nossos dados a preferência real pela LM para colocar 

problemas e para reflectir sobre aspectos múltiplos do acto de ensino/aprendizagem. 

Assim, verificamos que, na sua maioria (57,3%), os AS são realizados exclusivamente 

em LM, protagonizando uma das situações mais frequentes e bem aceites de alternância 

entre as duas línguas que coexistem neste contexto verbal, o francês e o português (d. 

gráfico 31). Veja-se o que diz a este propósito Vieira: "When the students' linguistic 

resources in the foreign language are not sufficient to fulfill their communicative 

purposes, then their mother tongue is a perfectly adequate code to be used in 

consciousness-raising activities, especially when these are performed by beginners" 

(1991: 39). Relacione-se ainda esta preferência com o que dissemos atrás, no capítulo I, 

a propósito da dificuldade do aluno de línguas em topicalizar, obter a palavra e gerir a 
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atenção conjunta da turma. 

Ainda em numerosas situações (17,2%), a LM é utilizada como veículo de 

comunicação, aparecendo o FLE como língua objecto de referência, aquela da qual se 

fala, o que denuncia a co-existência de dois sistemas verbais, embora com funções 

especializadas, num único acto de linguagem. Note-se a este propósito que a situação 

inversa, LE(LM), até pela natureza do acto em análise, é rara (0,2%), assim como também 

é pouco frequente o uso simultâneo das duas línguas com o mesmo estatuto, LM/LE 

(2,7%). A LE é utilizada em apenas 10,4% dos movimentos analisados. 

Assim, nos nossos episódios, pouco se verifica uma das características apontadas 

por Rubin (1975) para definir o perfil do bom aprendente de línguas, nomeadamente 

quando o entende como aquele que aproveita todas as ocasiões para exercitar 

significativamente a LE (d. ainda a relação que Swain, 1985, estabelece entre o 

comprehensible output e a aquisição, corroborada por Germain, 1992). 

Pouco frequentes são igualmente os meios não-verbais, quer utilizados 

exclusivamente (4%), quer em combinações com os sistemas linguísticos (0,8% com a 

LE e 2% com a LM). Os AS não parecem ser, na sequência desta observação, uma 

ocasião muito propícia à prática de competências estratégicas em LE, sabendo-se que, 

neste nível de aprendizagem, os códigos não-verbais são utilizados com fins 

compensatórios (d. Araújo e Sá, 1992a; Faerch & Kasper, 1983a; Le Bray, no prelo, 

mostra que os gestos são muito utilizados como meios paliativos aquando da produção 

do aluno de iniciação em LE, traduzindo, para além de dificuldades com o código 

estrangeiro, também a actividade do locutor no trabalho cognitivo de fabricação do seu 

texto). Este facto pode facilmente ser explicado pela ausência de um trabalho com esta 

competência, verificada na análise preliminar do corpus (ver Anexo, volume I: 152-161), 

e também com a negligência por estes códigos a favor dos verbais, criticada por Colletta 

(1994), autor que chama a atenção para os problemas daqui resultantes na comunicação 

intercultural (d. estudos sobre o mal-entendido na Secção I, capítulo 4: 2.1.5.). 

Em termos globais, estes valores mostram por conseguinte que, nesta situação de 

linguagem, os alunos não recorrem espontaneamente à LE, sentindo a LM como mais 

próxima e mais útil para resolver problemas de ensino/aprendizagem (d. idênticas 

observações em Andersen, 1991, ou Hérédia-Deprez, 1990, autora que verifica, em 

conversações entre emigrantes, a passagem espontânea e recorrente à LM sempre que a 

interacção adquire funções metalinguísticas) (d. gráfico 31). 

527 



Secção II • Capítulo 2 

Gráfico 31: Meios comunicativos mobilizados no AS 
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Observando os totais das quatro turmas, verificamos diferenças substanciais nesta 

matéria, a exigirem uma atenção mais detalhada sobre as qualidades comunicativas de 

cada contexto e as experiências verbais particulares que proporcionam (d. gráfico 32, 

onde, para maior comodidade de leitura, reorganizámos os dados das categorias 

reduzidamente representadas). 

A LM é utilizada com bastante mais frequência pelos alunos D, de acordo com a 

situação linguística desta turma, já comentada atrás em função da análise em passos 

que apresentámos no Anexo, volume L 

De destacar ainda o recurso espontâneo à LE para fins comunicativos da turma 

A, a única também que a utiliza para se referir à LM (0,8%), o que de novo se insere 

num quadro verbal mais alargado, exposto no mesmo local, onde evidenciámos um uso 

comunicativo da LE mais assíduo, servido pela instalação desde o início do ano de 

rotinas verbais e de uma relação lúdico-afectiva particular com a língua. Deste modo, 

em A, os AS parecem ser, mais do que nas outras turmas, momentos de uso significativo 

e autêntico da LE, mostrando que os alunos são capazes e querem comunicar numa 

outra língua, mesmo se perseguem um propósito regulativo e resolutivo (a propósito 

do papel na aprendizagem desta utilização da LE como língua da comunicação, d. à 

frente, capítulo 3, e ainda Cordier-Gauthier, 1995; note-se ainda o que atrás dissemos 

sobre o bom aluno de línguas segundo Rubin, 1975). Tenha-se aqui em conta o estudo 

de Narcy (1990: 70), que observa que as produções orais em LE de alunos iniciantes são 

essencialmente constituídas por frases-feitas ou então por palavras-chave muito rotineiras 
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na aula, denotando pouca autonomia relativamente aos dados imediatos de entrada; a 

criatividade verbal revela-se assim essencialmente na capacidade de utilização dessas 

mesmas fórmulas rotineiras em novas e originais combinações e contextos. Nesta linha 

se explica o valor mínimo encontrado no corpus D, com exclusivamente 1,6% de AS em 

LE. 

A outra configuração em que a LM assume o estatuto de língua da comunicação -

LM(LE)- é especialmente utilizada nos corpus B e D, reforçando o peso já adquirido 

atrás pela LM. 

Os códigos não-verbais são mais significativamente utilizados pela turma C (11,2% 

de um modo exclusivo, e 3,7% e 0,7% em combinação, respectivamente com a LM e com 

a LE), na medida em que o recurso à LM é explicitamente penalizado pelo seu professor 

(d. o valor mais baixo da categoria LM). Os alunos encontram assim uma situação 

verbal que favorece a mobilização de códigos alternativos e desde cedo o fazem com 

propósitos estratégicos. 

Gráfico 32: Meios comunicativos mobilizados no AS: comparação das quatro turmas 
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Os objectos discursivos sobre os quais se debruçam os AS são um factor 

extremamente relevante na variação dos meios verbais mobilizados (d. anexo 15), 

conforme também mostram Ervin-Tripp (1982) e Freed (1994). 
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Assim, quando falam sobre a língua, os alunos preferem a configuração LM(LE), 

quase insignificante quando abordam os outros objectos discursivos, relegando para 

segundo plano a LM, que obtém o valor mais baixo de todo o corpus (33,3%). 

Quando evocam objectos metodológicos, a LM atinge um dos seus valores mais 

elevados (72,5% para as ACT e 78,8% para o ET). Note-se aqui que os alunos utilizam 

exclusivamente a LM na categoria PROC, 100% em todas as turmas excepto na A (A: 51 
PROC), língua que, pela relação privilegiada que com ela têm, é mais adequada para a 

discussão dos modos de aprendizagem. 

Por outro lado, a LE parece sobretudo útil para negociar a comunicação e a 

palavra, especialmente nas turmas que com ela fabricam a aula, A e C. No entanto, ela 

também é útil na turma A para negociar as formas de organizar a aula (23% para as 

ACT e 31,3% para o ET), o que remete para o que atrás se disse sobre a instalação 

sistemática desde o início do ano lectivo de rotinas comunicativas nesta turma, de 

acordo com a vontade manifestada pelo professor de se servir de todas as oportunidades 

de comunicação espontânea para usar e treinar a LE (A: li ACT; A: 31 ACT; A: 41 ACT; 

A: 1/ET; A: 2/ET). 

Note-se aqui os resultados de Ellis (1992b), que mostram que as situações rotineiras 

que servem para regular o trabalho pedagógico (como pedir para apagar o quadro ou 

permissão para entrar) são aquelas onde mais se usa a LE na aula para comunicar, 

recorrendo então o aluno a expressões-feitas. Explicando tal comportamento, Klein (1989: 

111) considera que o facto dos aprendentes possuírem, nesta fase inicial, escassos meios 

gramaticais e lexicais, os incita, desde que motivados para o uso da LE, a estruturarem 

as suas intervenções segundo princípios funcionais ou pragmáticos, apoiando-se no 

contexto, do que resulta a valorização de enunciados rotineiros, onde os erros são 

pouco frequentes, enunciados que adquirem durante as interacções altamente formatadas 

muito comuns na aula de línguas. Nesta medida, Cordier-Gauthier (1995) chama a 

atenção para a importância na progressão da aprendizagem da utilização da LE nestas 

trocas sociais. 

Os meios vocais e não-verbais, usados exclusivamente ou em combinação com os 

verbais, são especialmente utilizados nos AS que se debruçam sobre a palavra (d. 

Ervin-Tripp, 1982, que evidencia semelhante preferência para a regulação da acção do 

interlocutor), e, num valor muito inferior, sobre a língua, estando ausentes em todas as 

outras situações. 

Podemos daqui concluir que, do ponto de vista das oportunidades de uso 

espontâneo da LE e de meios estratégicos alternativos para a realização das intenções 
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verbais, os episódios de negociação da comunicação e da língua parecem ser mais 

rentáveis para a aprendizagem da comunicação, o que, conjugado com os valores mais 

elevados de TAS sobre o objecto ACT, faz prenunciar uma relativa diminuição da 

rentabilidade pedagógica destas intervenções. 

4.1.3. Quadro de participação 

Tivemos oportunidade no capítulo 2 da Secção I de caracterizar o quadro de 

participação típico da aula de LE e de nos referirmos à sua complexidade. Complexidade 

que está bem patente na análise que dele agora fazemos, com base na qual se definem 

os estatutos interactivos dos sujeitos pedagógicos e as redes de circulação da palavra 

que instauram os alunos durante o tipo de intervenção em causa. 

4.1.3.1. Mecanismos de tomada de palavra 

No que diz respeito às modalidades de tomada de palavra, o AS subverte de 

algum modo as configurações pedagógicas ritualizadas que concedem ao aluno o estatuto 

de falante, locutor responsivo cuja intervenção vem preencher um espaço interlocutivo 

determinado pela palavra do professor (d. referências na Secção I, capítulo 2: 2.2.1.). 

De acordo com o que dissemos acima acerca da função interactiva deste mesmo 

acto, destacando os valores elevados das intervenções iniciadoras, o aluno toma em 

80,8% das vezes a palavra por um processo de auto-selecção, acedendo a ela por vontade 

própria e mostrando-se capaz de intervir no esquema de circulação verbal da aula sem 

a tutela do professor (d. gráfico 33). Reforça-se assim uma ideia que já tínhamos avançado 

no capítulo 1 desta Secção, quando definimos o AS como uma intervenção onde se 

verifica um papel mais activo do aluno na fabricação do universo pedagógico-discursivo, 

assumindo-se c0n:t0 co-adjuvante de uma palavra colectiva em que se envolve, o que 

implica uma diminuição do controlo interactivo do professor e, por conseguinte, uma 

maior equilibração das posições interaccionais respectivas dos parceiros dialógicos. Em 

termos pedagógicos, estes momentos revelam assim um maior índice de negociação e 

de partilha de poderes na aula, favorecendo a responsabilização e implicação do aluno 

por aquilo que nela se realiza. 

Entre os AS que exemplificam a tomada por auto-selecção da palavra, 10,5% 

fazem-no por infracção interaccional, já que o aluno interrompe outro locutor legitimado 

ou impede que aquele a quem foi atribuída faça uso dela, no quadro de uma precipitação 

531 



Secção II • Capítulo 2 

e de urna urgência para falar que traduzem bem a implicação do locutor no seu discurso 

(A: 3/PROC; A: 37/S; A: l/C). Estes valores levam-nos a concluir que o AS pode ser 

responsável por verdadeiras rupturas discursivas, que servem ao aluno para introduzir 

novas questões. Por outro lado, e articulando sempre com o que dissemos sobre a 

função interactiva dos AS, esta forma de tornar a palavra aponta para urna determinação 

e urna motivação pedagógicas fortes e ainda para a capacidade dos alunos identificarem 

problemas próprios e únicos, libertos do controlo discursivo mas também temático do 

professor e introduzindo novas questões, por eles formuladas. 

Deste modo, só 18,9% dos locutores dos AS estavam, dírectamente ou 

indirectamente, de posse da palavra quando realizaram esta intervenção comunicativa 

(B: 65/S; B: 16/G). 

Gráfico 33: Mecanismos de tomada de palavra no AS 
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As tendências do corpus na sua globalidade encontram-se igualmente nos totais 

das quatro turmas (d. anexo 16), embora se verifique uma maior preferência para 

procedimentos de auto-selecção nas turmas B (onde os problemas parecem ser mais 

prementes, a julgar pelos objectos discursivos que colocam) e D (onde os alunos se 

sentem mais à-vontade); em A e C, professores que dominam mais fortemente o 

mecanismo de circulação da palavra, os AS por hetero-selecç?o, directa e indirecta 

conjugadas, ultrapassam as tendências do corpus global. 

Esta análise permite realizar um certo número de inferências no que toca ao 

controlo da interacção pelo professor e ao seu sequente domínio discursivo, assim 

como ao grau de facilidade com que aceita perder esse mesmo domínio em favor do 

aluno, ou melhor, à representação que este último tem das disponibilidades do seu 

professor para negociar a palavra. Neste sentido, nas turmas A e C os alunos parecem 

acreditar menos nas suas possibilidades de aceder autonomamente ao sistema de 

distribuição da palavra, aproveitando mais frequentemente o facto de lhes ter sido 
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pedida uma intervenção para realizar os AS. 

Também se verificam aqui algumas opções quanto à forma de distribuir a palavra. 

Assim, a turma A destaca-se pelo facto de utilizar mais frequentemente a atribuição 

indirecta. 

Note-se, para concluir, o maior índice de infracções discursivas em A e C, as 

turmas com mais problemas escolares e também as mais difíceis de controlar e de 

manter dentro dos esquemas canónicos e ritualizados da comunicação didáctica, onde o 

professor menos deixa livre o acesso ao discurso e os alunos mais irreverentemente 

interrompem os colegas que usam a palavra (C: B/COM; C: 9/ ACT; C: 15/ ACT; C: 23/ 

ACT; C: 33/ ACT; C: 40/ ACT). 

Debrucemo-nos agora sobre os totais por objectos discursivos, para verificar 

algumas variações neste quadro (d. anexo 16). 

Os AS que apresentam maior índice de tomada de palavra por auto-selecção 

(com ou sem infracção), logo, que mais parecem revelar a vontade de resolver problemas 

individuais e a capacidade para os colocar, são os que se referem ao processo de 

aprendizagem, com uma única ocorrência fora das categorias de auto-selecção (B: 2/ 

PROC). Este objecto impele o aluno, mais do que os outros, a romper as fixas barreiras 

de circulação da palavra da aula e a precipitar-se num movimento discursivo que o 

compromete como aprendente e como sujeito-locutor, mas que sente como urgente face 

a um determinado estádio do processo de ensino/aprendizagem em que está implicado. 

Relativamente ao objecto L, note-se um menor valor de infracções da turma C, 

contrariando a sua tendência global, relacionado com a pouca motivação para a 

aprendizagem destes alunos, o que não acontece agora em A, com o valor mais elevado, 

conforme o perfil diferenciado de ambas as classes. 

Por sua vez, a negociação da comunicação faz-se mais do que todas as outras no 

quadro de mecanismos de hetero-selecção, que convivem equilibradamente com os de 

auto-selecção, mostrando que esta é uma negociação que se integra mais vezes no 

esquema ritualizado da aula de LE e que se faz no seio de trocas dialógicas menos 

frequentemente interrompidas. Destaque-se aqui a elevada infracção interactiva da turma 

D, que acontece nos AS sobre a palavra e que tem a ver com a sua disputa pelos alunos. 

O valor muito elevado de intervenções de auto-selecção da turma B a propósito 

do ET (100%) remete para as condições desfavoráveis da sala e do quadro. 
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4.1.3.2. Instância locutória 

Uma observação que se revelou muito interessante, no quadro da interacção 

poli fónica que é a da aula, onde um dos interlocutores é plural (a turma) embora 

constituído por um grupo de sujeitos que só parcialmente se identificam uns com os 

outros, foi a da instância locutória do AS, mais precisamente do número de sujeitos

locutores de um mesmo act04
• Esta observação permite abordar o grau de generalização 

pela turma da questão colocada e ainda avaliar o papel de desbloqueador das 

intervenções dos seus pares que o aluno solicitador pode desempenhar. 

Verificámos que, na sua esmagadora maioria, os AS são formulados por um só 

aluno (90,2%), prenunciando quer a natureza essencialmente dual ou privada deste tipo 

de troca, quer o facto da questão colocada lhe interessar só a ele. Pode este dado 

reflectir ainda um certo descomprometimento da turma ou uma troca de tal modo 

pontual e precisa que torna desnecessários quaisquer reforços (d. gráfico 34). No entanto, 

existem alguns AS realizados em co-Iocução (3,7%), que denotam uma consonância 

enunciativa invulgar (D: l/ET; A: 25/S), e outros, mais frequentes, empluri-Iocução, seja 

ela realizada só por dois alunos (2,7%) ou por vários (3,2%) (A: 29/S; A: 2/G; B: 14/G; 

B: 30/G; B: 56/ ACT; B: 14/ET, etc). Estes AS merecem uma atenção particular porque 

mostram a implicação da turma num problema levantado por um colega que assim 

desencadeou um processo interactivo de alguma amplitude, sendo o porta-voz de um 

problema comum, e ainda porque exemplificam casos de reacção em grupo às actividades 

da aula (ver B: 30/G, o AS mais complexo do corpus deste ponto de vista). 

Gráfico 34: Locutor do AS 
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4 Note-se que o locutor do AS é referido como AI, independentemente do facto de se tratar de um 
locutor singular ou plural. 
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As quatro turmas não são muito diferentes entre si nesta matéria (d. anexo 16), 

embora a C se destaque de novo por um maior descomprometimento dos sujeitos, 

traduzido pela preferência por realizações individuais e por um menor índice de pluri

locução, e B se mostre como a turma onde surgem mais AS realizados em cadeia por 

vários aprendentes. 

Também deste ponto de vista, o comportamento dos alunos varia consoante o 

objecto referido (d. anexo 16). 

Assim, verificamos uma menor tendência para AS de um só sujeito quando se 

referem às ACT (87,7%), ao ET (86,3%) ou ainda aos PROC (82,4%), a favor de realizações 

em co-Iocução (ACT), praticamente inexistentes nos outros domínios de referência, em 

pluri-Iocução (PROC) e em ambas (ET). Se no que diz respeito aos PROC relacionamos 

isto com uma maior implicação dos alunos em aspectos importantes para o bom 

desenrolar da sua aprendizagem, e se compreendemos ainda que a negociação da 

comunicação remete privilegidamente para trocas duais, no quadro do que já dissemos 

sobre o funcionamento dos AS sobre este objecto, já notamos com alguma estranheza a 

maior motivação dos alunos para se envolverem na discussão de aspectos organizacionais 

do que na do objecto de aprendizagem. No que toca à co-Iocução, é de registar o seu 

reduzido valor quando se levantam problemas sobre a língua. 

Podemos notar a este propósito pequenas variações curiosas no comportamento 

das quatro turmas. 

Assim, os alunos D são aqueles que menos se empenham em formulações sobre 

a língua e os A e B os que mais o fazem, o que aponta para a sua maior motivação face 

ao objecto de aprendizagem. Se verificarmos que, ao invés do que acabamos de dizer, a 

turma D é aquela que mais se envolve em solicitações sobre as actividades e sobre o 

espaço e o tempo pedagógicos, concluímos que existe um maior envolvimento destes 

alunos naquilo que se faz do que naquilo que se aprende. 

No que toca à comunicação na aula, a turma A é naturalmente a mais motivada 

para um envolvimento naquilo que se diz, devido quer a um maior índice de eventos 

comunicativos, quer ao esquema rápido de circulação que faz com que mais alunos 

sejam envolvidos numa troca durante um menor espaço de tempo, o que os torna mais 

atentos. Contrariamente se apresenta a turma B, menos receptiva a encarar a LE como 

objecto de comunicação e menos interessada por ela enquanto tal, uma conclusão a que 

aliás já tínhamos chegado na análise da ocorrência de TAS sobre este domínio de 
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referência. Note-se o elevado valor de AS em co-Iocução da turma D, ocorrentes na 

negociação da palavra (D: 2/P; D: 3/P; D: 6/P, etc). A turma mais comunicativa em LE, 

a A, é ainda naturalmente aquela onde verificamos uma maior diversidade de 

configurações no modo de envolvimento dos alunos neste objecto, e onde este 

envolvimento é representado por um dos valores mais elevados do corpus. 

As ACT suscitam numerosas intervenções em co-Iocução nas turmas B e D. Note

se ainda o envolvimento da turma B na solicitação da regulação do ET, pelos motivos já 

várias vezes referidos, e ainda o da turma D, com valores de co-Iocução bastante acima 

da média. 

4.1.3.3. Mecanismos de alocução 

Determinar quem é o interlocutor do AS é de novo mergulhar nas questões da 

distribuição do poder e dos papéis socio-discursivos dos sujeitos que, uns com os outros, 

constroem a aula. Por outras palavras, esta análise permite obter informações relevantes 

sobre as relações sociais entre os interlocutores, tais como equilíbrios de poder, estatutos 

respectivos, direitos e deveres interactivos (Ervin-Tripp, 1982). 

Apoiando-nos nos nossos dados, verificamos que o interlocutor deste tipo de 

troca é aquele que está mais bem posicionado, institucionalmente e devido à sua relação 

com o saber, para resolver os problemas de vária ordem que se levantam na aula, sem 

provocar uma quebra da auto e da hetero-imagem do sujeito que confessa viver esses 

mesmos problemas, ou seja, é o professor, em 91,3% dos movimentos. Os alunos são 

raramente solicitados, e quando o são há uma preferência nítida pela troca privada com 

o(s) colega(s) do lado ou mais próximo(s) (4,5%) ( d. C: 4/S; C: l1/S; C: 9/COM, etc) (d. 

gráfico 35 e anexo 16). Idênticos resultados são repertoriados por Ellis (1992b), Cicurel 

(1994b), Legrand-Gelber (1984), Nunan (1989) ou Vieira (1988, 1992a). 

Inscrevem-se claramente estes dados no universo da cultura comunicacional 

pedagógica, descrito na Secção I, capítulo 2, em particular no formato de participação 

canónico da aula de LE, cujos circuitos interaccionais são normalmente verticais. As 

raras trocas dirigidas espontaneamente a outros colegas e que não passam pelo professor 

(que denominamos, com Cicurel, trocas cooperativas explícitasS), são breves, reforçando o 

papel de mediador das conversações didácticas deste último. Uma outra explicação 

5 A autora define-as como: "activité de 'souflage' prohibé dans l'enseignement traditionnel ou l'une des 
regles de participation est d'être seul face au professeur et au savoir pour pouvoir être évalué" (1994b: 9). 
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para esta situação tem a ver com questões de figuração em sala de aula: o aluno não 

reconhece a outro colega o estatuto de detentor da informação e de tutor da sua 

aprendizagem, sentindo toda a ajuda que aquele lhe possa prestar corno urna ameaça 

potencial à face, porque sublinha intoleravelmente a sua posição baixa. Só o professor 

tem o poder legítimo e legitimado de exercer a mediação e a tutela (Cicurel, 1994b). 

A desvalorização do aprendente corno interlocutor válido implica a redução de 

oportunidades de circulação do saber entre pares, assim corno de co-construção de 

conhecimentos cognitivos e sociais entre sujeitos que se assemelham nos graus de 

competência e nas estratégias de abordagem do saber, situação que no capítulo 3 teremos 

a oportunidade de discutir no quadro de urna hipótese aquisicional que realça o valor 

da negociação entre aprendentes, defendida por Germain (1992) ou Gass & Varonis 

(1985). 

Note-se ainda a presença de AS monológicos, quando o aluno não atribui a 

palavra, falando para si mesmo (B: 39/5; D: 13 /5). 

Gráfico 35: Atribuição da palavra no AS 
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o comportamento das quatro turmas não é muito diferente nesta matéria. Todavia, 

na turma C, talvez porque o seu professor é menos aberto às intervenções dos alunos, 

estes dirigem-se mais vezes ao par (9,7%), embora este valor possa ser também explicado 

pelo facto de aparecerem frequentemente movimentos onde os alunos solicitam uns aos 

outros determinadas acções reguladoras das actividades próprias (corno pedir urna 

folha, urna caneta ou urna informação, d. C: 4/ ACT; C: 14/ ACT; C: 23/ ACT) ou das 
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dos colegas (d. C: 12/ ACT; C: 53/ ACT). Contrariamente, a turma D elege mais vezes o 

professor como interlocutor privilegiado, reforçando um estado de dependência que já 

tínhamos verificado noutras ocasiões, bem como a pouca aceitação dos pares como 

interlocutores úteis na construção social da aula e do saber. 

Passando à análise da atribuição da palavra por objecto nas quatro turmas, no 

intuito de aprofundar a compreensão destes valores, verificamos de imediato que o 

professor surge como o interlocutor privilegiado quando o que está e~ jogo é o saber, 

os modos de o aprender ou a comunicação, dado o seu papel social nesta situação de 

formação (d. anexo 16). Isto confirma por um lado a representação institucional do 

aluno quanto ao papel do docente enquanto mediador das aprendizagens e transmissor 

de um saber de que é o principal detentor, e ainda o facto de a exibição do estado de 

não saber perante aquele que é também o avaliador das aprendizagens ser aqui natural. 

Os colegas não parecem por conseguinte interlocutores úteis para resolver problemas 

que se prendem com estes aspectos. 

Note-se, relativamente ao saber, que a turma C confirma uma ligeira tendência 

para a circulação da palavra entre colegas e que em A por vezes surgem trocas paralelas 

nas quais os alunos procuram elucidar uns com os outros os sentido de uma comunicação 

rápida em LE que lhes escapa e que não querem interromper (cf. A: S/COM; A: 19/ 

COM). Contrariamente, os alunos D recorrem quase exclusivamente ao docente (98,1% 

para a língua), em quem confiam e com o qual mantêm uma relação privilegiada e de 

grande confiança. 

Mais uma vez, a regulação do ET é a que mais foge a este circuito professor / 

aluno, já que os discentes se dirigem em 23,8% das vezes aos colegas para regular as 

suas acções (d. o que foi dito sobre o valor comunicativo dos AS sobre este objecto), 

com uma maior incidência nas turmas C e D (cf. D: l/ET; D: 7/ET; D: 10/ET). 

No que toca agora às ACT, encontramos valores semelhantes aos da média, 

distinguindo-se embora, por um lado, o comportamento das turmas B e D, as mais 

disciplinadas e aplicadas, que vêem o professor como o organizador das tarefas verbais 

e que correspondem a todas as suas injunções, cumprindo com o seu dever de 

aprendentes aplicados, e, por outro, das turmas A e C, as mais desleixadas nas obrigações 

escolares. Na C, mais propensa à distracção e à ruptura da organização da aula, menos 

aplicada também, 11,1% dos AS são dirigidos a um colega, procurando o seu locutor 

obter cumplicidade para a realização das actividades, sem que o professor se aperceba 

(C: 4/ ACT; C: 14/ ACT; C: 17/ AC). Na A atribui-se com algum peso a palavra a toda a 
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turma, no valor mais elevado do corpus encontrado nesta configuração, em AS onde se 

procura também regular as actividades mas que, pela relação de maior abertura com o 

professor, não exigem privacidade (A: 12/ ACT; A: 17/ ACT; A: 47/ ACT; A: 57/ ACT; A: 

64/ ACT; A: 84/ ACT; A: 94/ ACT; compare-se com a análise dos valores comunicativos 

dos AS de A e C). 

4.2. Tempo de palavra 

Dissemos no capítulo 1 que medimos a duração dos AS pelo tempo de palavra 

que ocupam, em função do número de linhas de transcrição e de tomadas de palavra 

que utilizam. Esta categoria é útil na medida em que dá algumas indicações quanto ao 

grau de implicação do aluno solicitador (ou de outros colegas que se envolvem) no seu 

enunciado, bem como quanto à sua vontade e capacidade em torná-lo um acto 

proeminente (d. Van Lier, 1988), o que nos leva também a compreender o valor que lhe 

concede. No entanto, uma análise deste teor, para ser explicativa, necessita de se cruzar 

com uma outra, na qual se indiquem as razões da solicitação repetitiva, já que uma 

menor duração do AS pode traduzir tão só uma maior atenção do seu interlocutor, uma 

maior capacidade de o formular explicitamente ou ainda um menor número de sujeitos 

locutores. 

Note-se aqui que normalmente os alunos não falam em cada intervenção mais do 

que uma linha, o que se expressa na grande coincidência dos valores encontrados nas 

duas medidas e nos permite fazer conjugadamente esta análise. 

Em termos globais, os AS são quase sempre curtos e rápidos (80% não ultrapassam 

0-1 linha e 81,5% ocupam apenas de O a 1 intervenção), o que traduz o seu elevado grau 

de precisão, explicitação e clareza (ver atrás), a sua natureza pontual e concisa, assim 

como a atenção com que são recebidos (d. gráfico 36). Por vezes, o aluno é obrigado a 

insistir brevemente (12,4% de AS com >1-2 intervenções e 13,4% com >1-2 linhas), 

devido ao carácter imprevisto destes movimentos que interrompem o ritmo de construção 

da interacção, não sendo imediatamente perceptíveis por quem a tutela (B: 4/S; B: 11/ 

G; B: 52/G?; D: 12/F; D: 20/G). Note-se ainda construções progressivas do AS, que se 

precisam à medida que o aluno vai recolhendo informações (A: 34/ ACT). Os valores 

mais elevados são progressivamente menos significativos. 
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Gráfico 36: Tempo de palavra do AS 
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As quatro turmas são extremamente idênticas nesta categoria de análise (d. anexo 

17), embora a C, pela menor atenção às solicitações dos aprendentes, revele uma ligeira 

tendência para uma formulação mais insistente (17,2% de AS que ocupam >1-2 linhas; 

note-se ainda, para reforçar o significado deste valor, que a turma C é aquela onde mais 

AS são realizados por um só aprendente). Não nos espanta também que as turmas que 

têm uma interacção ou mais rápida ou mais complexa e onde cada AS é realizado por 

um maior número de sujeitos, A e B, sejam as únicas nas quais os AS mais longos (>6 

linhas/intervenções) ocorrem6 , e que em C, onde verificámos reacções negativas a estes 

comportamentos por parte do professor, os alunos desistam mais facilmente (0% nas 

duas últimas categorias). 

Dos vários objectos considerados, os dois que se referem ao saber em situação 

pedagógica, L e PROC, são os que suscitam AS mais longos, já que os alunos se mostram 

interessados em obter uma reacção às suas questões, não as abandonando e insistindo 

até obter tratamentos adequados, o que denota uma consciência de aprendente em 

acção (ver gráfico 37, que exemplifica esta afirmação no que diz respeito às intervenções 

TAS). 

6 Estes AS são os seguintes: A: 31 / S; A 2/ G; A: l / ET; B: 30/G; B: 14/G; B: 56/ ACT; B: 14/ET. 
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Gráfico 37: Tempo de palavra do AS em função dos objectos discursivos (intervenções) 
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Note-se aqui que os alunos das turmas A, B e D não se diferenciam muito na 

insistência sobre L, com AS mais longos do que os outros e ocupando um maior número 

de intervenções (cf. anexo 17; para exemplificar, ver: D: 19/G?; D: 20/G; D: 10/F; D: 

12/F). Os alunos C comportam-se de modo exactamente oposto, revelando mais uma 

vez a sua desmotivação perante a língua. 

A comunicação pedagógica, sobretudo pelo peso nesta categoria de AS que procuram 

confirmar instruções precisas, é, mais do que os outros domínios discursivos, objecto de 

AS rápidos, com especial incidência em B e D, que mais recorrem à LM, logo, onde os 

problemas têm mais a ver com a audição ou com a atenção dispensada à recepção das 

instruções. Os alunos A mostram-se mais insistentes, já que são também aqueles que 

com mais esforço contribuem para as trocas comunicativas (cf. A: lO/COM; A: 25/ 

COM; A: 26/COM). 

No que toca agora às ACT, merece um comentário a turma C, onde os alunos, que 

vimos dirigirem-se mais do que os outros aos colegas, não se coibem de insistir com 

eles repetidas vezes, face à sua indiferença, comportamento inverso ao que revelam 

noutros contextos discursivos e quando se dirigem ao professor (C: 17/ ACT; C: 27/ 

ACT; C: 7/ ACT). 

Por seu lado, B, ainda pelas condições físicas da sala e pela utilização frequente 

de um quadro bastante danificado, manifesta uma grande insistência na regulação do 

ET, o que não acontece nas outras turmas (B: 13/ET; B: 14/ET; B: 18/ET; B: 24/ET). 

4.3. Encadeamento temático 

Os AS são intervenções por meio das quais os aprendentes pretendem ver 
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resolvidos problemas próprios que revelam reacções também próprias à construção 

tutelada da aula nalguns dos seus aspectos vividos de modo mais conflituoso. 

Assim, e dada ainda a especificidade de um acontecimento de comunicação que 

não lhes cabe regular, encontramos uma maioria (58,9%) de AS que representam 

topicalizações dos objectos discursivos introduzidos na aula (sobre a importância da 

topicalização na aquisição de um novo saber verbal, d. Ellis, 1984a, 1990). 

No entanto, e em valores ainda significativos, os alunos mostram-se capazes de 

romper tematicamente com a aula (25%), introduzindo tópicos novos que revelam a 

preocupação em adaptar às suas necessidades e vontades individuais aquilo que nela 

se diz e se faz . Lembre-se aqui o estudo de Murata (1994), que justifica o baixo valor da 

mudança brusca de tópico pelo facto de ser entendida como uma "interrupção intrusiva", 

isto é, um comportamento de distúrbio ou de agressividade, por meio do qual o seu 

locutor penetra abusivamente no território conversacional do parceiro mais forte. Por 

este motivo, a ruptura temática pode confrontar-se com a resistência e mesmo a oposição 

dos restantes parceiros dialógicos (d. reacções deste tipo em A13/160 ou A15/797-800). 

De qualquer modo, o estudo de Schmidt (1990), mostrando que os alunos prestam mais 

atenção aos tópicos introduzidos pelos colegas, sugere o valor deste comportamento 

conversacional. 

Só 14,6% dos AS se situam na continuidade do tópico da aula (d. gráfico 38). 

Estes dados remetem mais uma vez para aspectos próprios da construção do 

discurso pedagógico, nomeadamente no que diz respeito à distribuição diferenciada de 

direitos e deveres pelos participantes, cabendo ao professor a função de introduzir e 

desenvolver os tópicos (d. Maury-Rouan, 1991, quando descreve as características de 

uma "palavra em contraponto", própria do interlocutor que ocupa a posição baixa, em 

particular quando mostra a sua dependência temática face ao sujeito que domina; sobre 

a pouca abertura do professor para a negociação do tópico, ver Shuy, 1988). 

Gráfico 38: Encadeamento temático do AS 
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Em termos individuais, cabe à turma A e C a maior percentagem de AS de 

ruptura temática, o que não podemos deixar de relacionar com o seu perfil académico e 

a sua maior propensão para movimentos de instabilidade (d. anexo 18). A turma A é 

simultaneamente aquela que mais se mostra dependente tematicamente do professor e 

menos capaz de proceder a topicalizações, talvez por uma menor capacidade de 

manipulação dos objectos discursivos. A turma D mantém a sua imagem de turma 

disciplinada e pouco propensa a rupturas, sendo também aquela que mais topicaliza. 

A análise por objectos discursivos continua a revelar-se útil para compreender 

estes factos (d. anexo 18). 

Assim, verificamos que os AS se mantêm na continuidade temática da aula 

sobretudo quando se referem à língua (18%), já que os alunos dependem muito do 

professor na representação que fazem do saber, ao mesmo tempo que têm uma menor 

capacidade de o manipular autonomamente, e à comunicação, que vimos ser construída 

em função das intervenções reguladoras do docente. Também encontramos bastantes 

movimentos solicitadores em continuidade temática no objecto ET, embora 

exclusivamente em A e B, os professores que mais explicitamente os regulam porque 

mais depressa pretendem fazer evoluir a aula e mais diversificam as actividades. 

Quanto às rupturas temáticas, elas são escassas no objecto língua, com valores 

muito semelhantes nos 4 professores, atingindo valores elevados sobretudo nas ACT, 

com destaque para as turmas A e C, pelos motivos atrás avançados, e com uma menor 

incidência em D, a que mais pacificamente se deixa conduzir (A: 3/ ACT; A: 5/ ACT; A: 

37/ ACT; A: 38/ ACT; A: 43/ ACT; A: 52/ ACT; A: 83/ ACT, etc). Também verificamos 

bastantes rupturas no ET, onde a categoria atinge a sua percentagem total máxima 

(61,3%), com um especial contributo da turma C, quer porque privilegia aqui como 

interlocutor os outros alunos, interpelando-os no sentido de regular as suas acções, 

quer porque reage mal a certas decisões não negociadas do professor quanto à regulação 

do tempo (C: l/ET; C: 2/ET; C: 6/ET; C: 7/ET). Note-se que os valores reduzidos da 

ruptura temática na comunicação se devem em grande parte a D, a turma menos propensa 

à ruptura, particularmente na comunicação, e mais elevados em C, na sequência da 

tendência que lhe temos vindo a notar. Encontramos ainda AS de ruptura (41,2%) a 

propósito dos processos de aprendizagem, reveladores da atitude de maior implicação dos 

alunos neste domínio discursivo e do seu não tratamento sistemático em aula de LE (d. 

análise que se faz do tratamento concedido à competência de aprendizagem no Anexo, 

volume I: 152-161). 
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Os AS de topicalização dominam essencialmente na língua, na medida em que os 

alunos isolam de um modo analítico determinados aspectos do saber, procurando 

compreendê-los no seu funcionamento e relacioná-los com outros anteriores (d. B: 10/ 

G; B: ll/G; B: 22/G), e na comunicação, quando destacam certos elementos verbais e 

procuram elucidá-los (d. A: 14/COM; A: 27/COM). 

4.4. Fonte 

4.4.1. Origem enunciativa 

A análise desta categoria leva-nos a identificar onde se situa, no quadro das 

várias vozes e instância enunciativas que cruzam a aula, o facto que é objecto de 

solicitação, verificando sobretudo se ele é criado pelo aluno, no seu confronto com as 

actividades verbais, pelo professor, quando as regula, ou pelos outros discursos que, 

pelas mãos de um ou de outro, entram na aula. 

O gráfico 39 leva-nos a constatar que são sobretudo o professor e o aluno, ou seja, 

os principais intervenientes no processo de ensino/aprendizagem, que introduzem na 

aula o foco problemático, numa distribuição entre ambos muito equilibrada (33,5% para 

o professor e 31,8% para o aluno), o que tem a ver, segundo Klein (1989), com o facto 

das operações verbais se apoiarem essencialmente nos conhecimentos prévios dos sujeitos 

e ainda nas propriedades dos dados de entrada. No entanto, também por vezes a interacção 

pedagógica, em toda a sua complexidade, é tematizada nos AS (12,3%), assim como a 

palavra de outros aprendentes (7%) ou dos múltiplos discursos que suportam e motivam as 

actividades pedagógicas (5,5%). Note-se finalmente que aspectos materiais, ligados a 

componentes da situação, surgem com algum relevo como fonte dos AS (7%). 

Gráfico 39: Origem enunciativa da fonte do AS 
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o anexo 19, Fonte do AS, apresenta-nos estes dados, completando-os por professor 

e por objecto. 

o professor A, talvez pelo recurso exclusivo à LE, é aquele cujo discurso mais se 

problematiza, o que mostra que os alunos estão muito dependentes da sua palavra para 

realizar as actividades verbais, facto que se liga ao tipo de comunicação desta aula e à 

preferência por actividades orais que envolvem a circulação da palavra (A: 11/5; A: 12/ 

5; A: 13/5). Esta interpretação confirma-se quando verificamos que o professor D, o 

que mais recorre à LM, apostando mais em actividades repetitivas de treino e menos na 

comunicação pedagógica, é também aquele que mais raramente está na origem de tais 

movimentos. Deste modo, enquanto nas outras três turmas os A5 provocados pelo 

sujeito que aprende atingem valores muito semelhantes, na D são bastante mais 

frequentes (44,8%), mostrando que estes alunos criam por si só, mais do que os outros, 

factos problemáticos (d. D: 5/G; D: l1/G; D: 4/5; D: 8/5). 

Dentro da mesma ordem de ideias, verificamos que é ainda em D que se encontram 

mais A5 cuja fonte se situa nos outros alunos (d. D: 18/G; D: 31/G; D: 9/0), um valor 

do qual se aproxima a turma C, a que mais elege como interlocutor os pares e que assim 

mostra que por vezes o faz na medida em que neles vê a origem do problema, revelando

se mais uma vez disponível para promover trocas que em nada passam pelo professor. 

Por outro lado, nas turmas B e C, onde a palavra circula mais lentamente tornando

se por conseguinte com maior facilidade objecto de observação, são mais frequentes A5 

que encontram a sua origem na interacção da aula (B: 10/5; B: 8/5; B: 30/5). Os discursos 

introduzidos pelos materiais só são pertinentes em A e B, as turmas que mais apostam 

na sua diversificação, A multiplicando as fichas de apoio com múltiplas funções, B 

apoiando no manual de que é co-autora grande parte das actividades da aula, como se 

exemplifica em B: 13/5, B: 14/5 ou B: 15/5 (d. planos de aula e material de apoio nos 

corpus respectivos em Anexo). Quanto aos aspectos materiais, eles constituem raramente 

a fonte problemática em D, sendo sobretudo frequentes em A e C. 

Passemos agora a uma análise por objecto, onde se verificam variações 

importantes relativamente ao quadro acima traçado (d. ainda anexo 19). 

As fontes mais frequentes dos A5 que se referem à língua são ora o aluno que se 

debruça sobre o seu saber e que o confronta com as actividades de linguagem que 

realiza (33,3%) (B1/G; D: 1/5), ora o discurso da aula (A: 24/5), cuja observação suscita 

algumas questões (d. gráfico 40). Estes factos mostram, por um lado, que o saber é 

construído em interacção pelos sujeitos, interacção que constitui a maior oportunidade 
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de acesso e de observação da linguagem, e, por outro, que ele não ocorre fora do 

esforço específico do aluno que aprende e do seu envolvimento no acto de aprender (d. 

atrás noção de identidade de aprendente). Por professor, verificamos que o discurso da aula 

é a fonte largamente privilegiada dos AS-língua da turma C, mostrando-se estes alunos 

menos envolvidos consigo mesmos enquanto aprendentes, menos capazes ainda de 

isolarem sózinhos verdadeiras questões metalinguísticas, enquanto na turma A, onde o 

discurso passa rápido e onde se realizam raras actividades de escrita, os valores atingidos 

por esta categoria são os mais baixos (d. anexo 19). 

Gráfico 40: Origem enunciativa da fonte do AS em função dos objectos discursivos 
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Verificarnos ainda no mesmo gráfico que o professor é a principal fonte dos AS 

que têm corno domínio de referência a comunicação da aula (60%), com os dois pólos dos 

valores extremos colocados em A e D, as duas turmas onde respectivamente mais e 

menos se comunica em LE (A: 2/COM; A: 6/COM). 

Também no que respeita à organização do trabalho (ACT), as solicitações devem-se 

na maior parte das vezes ao professor, nas suas decisões e instruções (A: 2/ ACT; A: 4/ 

ACT; A: 5/ ACT), excepto na turma D, onde são os próprios alunos a fonte dos AS, em 

intervenções que revelam a sua vontade de tornar incessantemente a palavra e a sua 

dependência do professor, querendo a todo o momento obter instruções complementares 

para realizar tarefas e verificar a aceitação de modalidades de realização (d. análise do 

valor comunicativo dos AS sobre as ACT em D), em AS pouco pertinentes que quebram 
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o ritmo da aula e fazem desperdiçar tempo (D: 2/ ACT; D: 6/ ACT; D: 10/ ACT). Na 

turma C, observa-se mais uma vez que os alunos são num número significativo de 

vezes a origem dos AS, o que, em conjugação com o que vimos sobre o quadro de 

participação, reforça a ideia de trocas paralelas fora do circuito do professor, nas quais 

estes se interpelam uns aos outros a propósito daquilo que fazem (d. C: 27/ ACT). 

Também é quase exclusivamente nesta turma que o discurso da aula aparece na origem 

dos AS sobre as actividades. Observe-se finalmente que na turma D, ao contrário das 

outras, raramente encontramos aspectos materiais na origem das solicitações dos 

aprendentes, já que esta é uma turma que dispõe de uma boa sala, com um quadro bem 

iluminado, e que lida com um professor que raramente recorre a materiais didácticos 

cujas condições de reprodução possam ser deficientes. Por ser aplicada, também 

raramente se esquece de trazer para a aula tudo aquilo de que necessita. A grande 

incidência desta categoria nas turmas A e C deve-se essencialmente à utilização frequente 

do quadro (C: 31/ ACT) e, na B, tem a ver ainda com as salas inadequadas de que 

dispõe (B: 92/ ACT). 

Idêntica argumentação pode ser utilizada para explicar a percentagem elevada da 

categoria "aspectos materiais" no objecto seguinte, ET. Em A, ela deve-se ainda à 

constante modificação das condições de iluminação do espaço para a exploração didáctica 

de transparências (A: 5/ET; A: 7/ET). A categoria mais cotada neste objecto é o professor, 

que origina AS onde se põe a causa a sua gestão do tempo ou o modo como utiliza o 

quadro (sobretudo em B, onde o professor escreve muito num quadro bastante 

danificado). Os outros alunos estão na origem destas intervenções essencialmente nas 

turmas C e D, por se colocarem à frente do que escrevem no quadro, impedindo os 

colegas de acompanharem os registos (C: 6/ET; C: 7/ET). 

Finalmente, os AS que se debruçam sobre os processos de aprendizagem encontram 

a sua origem mais frequente ou no próprio aluno ou no discurso dos materiais que vão 

sendo introduzidos. 

4.4.2. Nível de funcionamento 

A fonte dos AS tem a ver na maioria dos casos analisados ora com aspectos 

materiais da organização do processo de ensino/ aprendizagem (condições da sala, textos 

e outros materiais didácticos, material de sala de aula, audibilidade dos enunciados, 

instruções, quadro, tarefas, acções, organização do espaço, gestão do tempo, caligrafia, 

distribuição da palavra, etc) (48,2%), ora com aspectos ligados à LE enquanto objecto 

formal (33,5%) e enquanto sistema comunicativo (13,3%). Os outros níveis de 
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funcionamento da fonte são praticamente irrelevantes (d. gráfico 41). 

Gráfico 41: Nível de funcionamento da fonte do AS 
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Na sequência destas observações, conjugadas com outras anteriores, 

nomeadamente no que respeita aos objectos discursivos das TAS, podemos concluir 

que quase 50% dos AS se referem a problemas de pouca relevância quer no contributo 

que dão à aprendizagem específica da língua, quer no que informam o professor quanto 

a essa mesma aprendizagem. Relacionando ainda com o facto de grande parte destes 

movimentos não serem realizados em LE, podemos reforçar a conclusão anterior, dizendo 

que eles também não parecem contribuir grandemente para uma prática comunicativa 

em sala de aula. Embora consideremos de elevada importância pedagógica a negociação 

dos aspectos organizacionais e materiais, a importância que ela ocupa neste tipo de 

trocas revela um empobrecimento das suas virtualidades em termos do processo de 

aprendizagem da LE, testemunha a dependência dos alunos perante um saber que lhes 

é apresentado feito, sobre o qual se debruçam pouco, e uma atitude de passividade 

para com o processo individual de apropriação desse saber, esperando que o professor 

o organize. 

Por professor, esta mesma análise precisa as conclusões anteriores e permite 

diferenciar entre si os contextos investigados, conforme releva do gráfico 42, no qual, 

para simplificar, incluímos somente as principais fontes do AS, ou seja, aquelas que 

adquirem uma percentagem superior a 0,7% pelo menos numa turma. 

Assim, os alunos D parecem ser os que menos utilizam os AS com benefícios 

reais para a sua aprendizagem, fazendo-os incidir na sua maioria sobre aspectos 

organizacionais (54,9%), para obter ou confirmar instruções (ver valor comunicativo) e 
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servindo-se quase exclusivamente da LM. Estes alunos revelam uma preocupação 

excessiva com a forma das actividades, relegando para segundo plano a substância e 

mostrando-se pouco capazes de conceptualizar a língua como um instrumento de 

comunicação. 

C, a segunda turma com valores mais elevados de AS originados em aspectos 

materiais, denota no entanto um contacto mais comunicativo com a língua, a par com 

um certo descomprometimento face a este objecto de aprendizagem. 

A turma A destaca-se pelo facto de uma fatia significativa dos AS nascerem de 

questões ligadas com a língua instrumento de comunicação, o que pa!ece querer dizer 

que nesta turma as TAS podem servir como práticas antecipadas de comunicação 

exolingue, onde solicitações sobre o sistema nascem de operações de identificação precisa 

de problemas no quadro de um uso significativo da língua. Estes alunos são ainda 

aqueles que menos encontram na língua-objecto a origem das suas solicitações, o que é 

mais um dado que mostra o estatuto particular do francês nesta aula. 

B reforça nesta análise a sua imagem de turma mais reflexiva, que vive situações 

de linguagem mais complexas e que é capaz de as conceptualizar nas suas múltiplas 

dimensões. Neste sentido, é a única turma onde se verificam, se bem que escassos, AS 

cuja origem tem a ver com a comparação entre a LE e a LM ou com a metalinguagem 

(d. anexo 19). É ainda o contexto que mais observa a língua enquanto objecto com 

regras de funcionamento próprias e que menos se preocupa com aspectos materiais. 

Gráfico 42: Nível de funcionamento da fonte do AS: comparação das quatro turmas 
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o nível de funcionamento da fonte dos AS está estreitamente relacionado com 

o seu objecto discursivo, mesmo se estas não são duas análises semelhantes, o que 

implica que muito daquilo do que foi dito quando nos referimos a esta categoria está de 

algum modo aqui também presente (d. anexo 19). 

De um modo mais concreto, a fonte dos AS sobre a língua situa-se exclusivamente 

no nível de funcionamento da língua e da metalinguagem, com uma distribuição pelos 

professores que é idêntica à comentada para a totalidade do corpus. 

Já os AS onde se problematizam a comunicação e a palavra mostram uma fonte que 

funciona a níveis mais diversificados: aspectos materiais, na sua maioria (50,6%), quando 

o que está em causa é a palavra, ou então aspectos relacionados com o instrumento de 

comunicação utilizado, sobretudo em A, com um grande destaque, e logo depois em C, 

uma observação que corrobora muitas anteriores sobre as oportunidades de utilização 

comunicativa da LE nos contextos investigados (A: lO/COM; A: 14/COM). 

Quanto às actividades, elas suscitam AS cujo nível de funcionamento da fonte se 

situa quase exclusivamente na esfera da disposição organizativa do processo de ensino/ 

aprendizagem; mesmo assim, observa-se, sobretudo em A, que a língua-instrumento 

está na origem de parte significativa destes AS (18%), o que nos leva a pensar que as 

solicitações sobre este objecto também podem, em certas circunstâncias, constituir 

momentos significativos de prática comunicativa da LE (A: 16/ ACT; A: 21/ ACT; A: 

22/ ACT). Idêntica análise pode ser feita para o objecto ET. 

No que toca agora aos processos de aprendizagem, encontramos a fonte problemática 

a nível sobretudo das operações mobilizadas para a realização das actividades de 

linguagem (64,7%) ou então da língua (35,3%). 

4.4.3. Tarefas de linguagem 

Procurámos ainda precisar quais as tarefas de linguagem nas quais surgem as 

fontes dos AS que se situam no nível de funcionamento da língua e exclusivamente 

estas, por serem as que têm vindo a ser consideradas como pedagogicamente mais 

úteis, para compreender no âmbito de uma prática verbal concreta a origem das 

solicitações efectuadas. Procurámos assim relacionar estas produções dos alunos com 

as tarefas de linguagem em que se inserem, dentro do pressuposto de que a diferentes 

tarefas correspondem diferentes propósitos comunicativos, logo, comportamentos verbais 

diferenciados. 
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No quadro dos 501 AS que foram agora o nosso objecto de análise, é sobretudo 

em actividades de compreensão oral (25,9%), de treino sistemático da língua no quadro de 

exercícios (23%), de expressão escrita (15%) e finalmente de compreeensão escrita (10,4%), 

que surgem grande parte dos factos que vão dar origem aos AS, para além de outras 

menos significativas como a expressão oral, a compreensão simultaneamente oral e escrita e a 

observação metalinguística da língua em momentos de reflexão/conceptualização (d. 

gráfico 43). Sobre este valor elevado da compreensão oral, veja-se o que afirma Porcher: 

fIles élêves paniquent plus devant la compréhension que devant la producion ( ... ) en 

réception ( ... ) ils n'ont aucune maitrise sur le rythme qui est dicté par quelqu'un d'autre" 

(1994: 7). 

Gráfico 43: Tarefas de linguagem em que ocorrem os AS (fonte língua) 
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Estes dados apontam para uma certa bipolarização entre, por um lado, o treino 

formal da LE e a reflexão sobre ela, e, por outro, uma utilização mais significativa, com 

nítida preferência neste último caso para as actividades de compreensão (sobretudo 

oral), a situação de linguagem que mais suscita AS sobre o objecto de aprendizagem. 

Esta bipolarização não é todavia equilibrada, já que os momentos de prática 

controlada são nitidamente menos propícios do que os de uso para o aparecimento 

deste tipo particular de AS. Precisando esta observação, verificamos que as actividades 

de compreensão, oral e/ou escrita, estão na origem de 42,4% dos AS sobre a língua do 

nosso corpus, o que as mostra como as mais capazes de os gerar (d. idênticos resultados 

em Lüdi, 1991; Matthey, 1991). 

Tendo em consideração as conclusões a que chegámos na análise em passos das 

74 aulas quanto ao peso das actividades de P /T, nitidamente superior ao das de III ou 

de CIP (d. Anexo: volume I: 140-152), pensamos que a organização da aula de LE em 
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torno da prática controlada não é a mais motivadora de AS sobre a língua, podendo 

explicar a sua reduzida ocorrência no nosso corpus (35,2% do total de TAS classificadas, 

d. anexo 5). Ainda a este propósito, estamos em crer que podemos relacionar o 

significativamente mais elevado número destas TAS no corpus B com o relevo que 

concede, único no corpus, às actividades de III, a par com uma incidência menor nas 

de P/T. 

Em termos das quatro turmas, sujeitas a contactos com a língua bastante 

diversificados apesar de orientações metodológicas globais semelhantes (cf. análise em 

passos), existem variações muito significativas no quadro traçado. 

o gráfico 44 mostra que os exercícios com a LE são ocasião de AS sobretudo na 

turma D (35,8% das ocorrências), aquela onde as actividades de P IT são também as 

mais significativas (cf. Anexo, volume I: 150) (d. D: 16/G; D: 18/G), enquanto na A, 

onde estas actividades representam os valores mínimos do corpus (cf. no mesmo local), 

só o são em 12,4% dos casos. Por sua vez, na mesma turma D só encontramos 20,1 % de 

AS cuja origem se situa no quadro de actividades de compreensão, raramente 

compreensão escrita (2,2%), o que tem a ver quer com a reduzida utilização de materiais 

escritos na aula (cf. no Anexo, volume V, a descrição dos materiais da aula que 

acompanha cada transcrição e ainda a reduzida ocorrência de actividades de III, Anexo, 

volume I: 148-149), quer com o pouco uso que é dado à LE nas interacções verbais (cf. 

Anexo, volume I: 170-177, particularmente os gráficos 55 e 57 nas páginas 174 e 175). 

Contrastando em muito com D, na turma A, 60,4% dos AS cuja origem é a língua 

integram-se em actividades de compreensão, com larga incidência na compreensão 

oral, o que tem a ver também com a reduzida ênfase dada aos documentos escritos (cf. 

de novo os materiais das aulas no Anexo, volume II) e ainda com o instrumento de 

comunicação utilizado nas interacções orais de sala de aula (cf. Anexo, volume I: 170-

177, particularmente os gráficos 55 e 57 nas páginas 174 e 175), numa relação de valores 

que, embora menos expressiva, encontramos ainda no corpus C (A: 37 IS; A: 38/S). 

Quanto à turma B, ela diferencia-se dos dois blocos anteriores. Se os exercícios 

constituem uma ocasião significativa de AS deste tipo (20,7%), de acordo com a 

importância que dá às actividades de P IT (cf. Anexo, volume I: 149-150) (B: l/G; B: 51 

G), muitos AS ocorrem também em situações onde se exige a comprensão da LE (46,8%), 

mas, no que se distingue de todas as outras, com especial ênfase na compreensão 

escrita (22,9% contra 9% da compreensão oral) (B: 49/S; B: SOIS). Este valores remetem, 

por um lado, para o menor uso da LE como veículo de comunicação nesta turma (cf. 

Anexo, volume I: 170-177), por outro, para o facto do seu professor ser o único que 
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aposta numa pedagogia da compreensão escrita, introduzindo na aula diversificados e 

numerosos documentos escritos e propondo constantes actividades de interpretação (d. 

Anexo, volume I: 148-149, e ainda a descrição dos materiais das aulas transcritas, Anexo, 

volume III). 

No que diz respeito às actividades de expressão, esta análise evidencia que se 

trata de uma categoria mais importante no professor D, sobretudo no que diz respeito à 

expressão escrita (d. análise dos meios comunicativos), aqui circunscrita no entanto a 

aspectos ortográficos das palavras a utilizar nas tarefas muito controladas que são 

propostas aos alunos (d. análise dos objectos das TAS, onde vimos que a ortografia é 

especialmente relevante em D) (D: 5/0; D: 19/0). Esta relação de valores está presente 

também em B e C mas é inversa em A, onde as actividades de expressão oral suscitam 

mais AS do que as de escrita, o que de novo remete para as opções metodológicas do 

professor (A: 31/S; A: 32/S). 

Resta referir que actividades que implicam a utilização global da língua francesa 

em todas as suas dimensões de funcionamento são importantes só na turma A (A: 4/C). 

Gráfico 44: Tarefas de linguagem em que ocorrem os AS (fonte língua): comparação das 

quatro turmas 
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Esta mesma análise por objecto não é pertinente, já que a maior parte das trocas 

analisadas se integra no objecto língua. 

4.5. Causas ou razões do agir 

As causas mais frequentes das intervenções solicitadoras são, em·primeiro lugar, 
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de tipo pedagógico-didáctico (39%) (d. gráfico 45), conforme se podia já inferir da 

distribuição dos AS pelos objectos discursivos, com especial relevância para perturbações 

na linguagem instrucíonal do professor, nas regras de funcionamento da aula (sobretudo 

no que respeita à distribuição da palavra), nas circunstâncias espacio-temporais e nos 

materiais didácticos. Em segundo lugar situam-se as causas linguísticas (36,8%), ou seja, 

a não-coincidência entre aquilo que é exigido pelas actividades, em termos de 

competências de linguagem, e aquilo que os alunos realmente sabem. Com valores 

muito inferiores encontramos AS com razões de tipo psico-afectivo (14,8%), impulsionados 

pelas atitudes que desenvolvem os aprendentes face ao saber, à sua aprendizagem ou 

ao professor, cabendo aqui insistir no papel da relação interpessoal nos comportamentos 

verbais dos aprendentes. Dentro deste tipo de razões, distinguimos aquelas que relevam 

de uma postura claramente positiva, isto é, que denotam uma vontade forte de aprender 

e de colaborar na aula (8%). Encontramos ainda causas de vária índole, com valores 

pouco significativos, entre as quais destacamos aquelas que têm a ver com dificuldades 

na selecção ou mobilização das estratégias mais adequadas para corresponder às tarefas 

(3,5%). 

Gráfico 45: Causas do AS 
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Embora as quatro turmas solicitem por estes motivos, não concedem a cada um 

deles pesos equivalentes (d. anexo 20) . 

Assim, a turma B é aquela que mais solicita por motivos linguísticos, o que não 

deixa de estar ligado com o facto de ser também a turma que mais solicita sobre a 

língua, reforçando a ideia de que estes alunos são mais capazes de interrogar o objecto 
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de aprendizagem, que identificam os saberes envolvidos nas tarefas verbais, que têm 

alguma consciência dos seus próprios saberes face aos que lhes são requeridos, sendo 

simultaneamente os que mais observam a língua (d. B: 6/G; B: 9/G; B: 12/G; B: 46/S; 

B: 41/S). É também a turma que mais procura regular a sua aprendizagem e que mais 

se envolve activamente nela. Estes valores mais elevados de B denotam ainda, do nosso 

ponto de vista, o facto do professor seguir uma progressão de ensino mais rápida e 

menos controlada, não procurando fazer corresponder todos os conteúdos introduzidos 

na aula a conteúdos adquiridos, estimulando as capacidades intelectuais dos alunos, o 

que faz com que apareçam na aula aspectos verbais que estes ·desconhecem e que com 

muita regularidade se confrontem sistemas linguísticos não coincidentes (d. entrevista 

com o professor B, Anexo, volume I: 99-104). As restantes 3 turmas apresentam valores 

extremamente idênticos nesta categoria. Paralelamente, a turma B é ainda aquela onde 

menos intervêm causas metodológicas nos comportamentos solicitadores dos alunos, 

no que é acompanhada pela C, esta última turma compensando os baixos valores nestas 

duas categorias com uma maior percentagem de AS cujos motivos são psico-afectivos 

(17,9%, contra 14,4% da turma B) (C: 15/P; C: 16/P; C: 25/ ACT). 

No que toca a esta última ordem de causas, a turma C mostra-se aquela que mais 

é motivada por razões que se prendem com a sua relação afectiva particular com a 

situação de ensino/aprendizagem, o que pensamos ter a ver com o seu estado de turma 

mais problemática e com maior insucesso escolar, portanto, que vivencia de um modo 

menos académico a passagem pela escola. Notámos ainda que, apesar do que acabámos 

de dizer e sabendo que protagoniza o contexto com um mais elevado grau de insucesso 

escolar, nomeadamente a FLE, é a turma que apresenta uma percentagem mais elevada 

de AS que manifestam uma vontade grande de colaborar na aula (d. C: l/P; C: 10/P; 

C: 16/P; C: 17P; C: 26/ ACT; C: 46/ ACT; C: 49/ ACT; C: 50/ ACT, etc), um dado que 

não é necessariamente contraditório se acreditarmos que turmas mais vulneráveis e 

frágeis em termos de aproveitamento escolar se relacionam mais facilmente de um 

modo afectivo com a situação pedagógica. Note-se ainda algumas causas particulares 

na origem dos AS da turma C, a confirmar o que temos vindo dela a dizer. 

Uma análise por objectos discursivos (d. anexo 20) mostra-nos que as causas 

linguístico-comunicativas estão fortemente presentes nos AS que incidem sobre a língua, 

com menor expressão na turma D, o contexto onde parece que menos se observa o 

conteúdo e mais se privilegiam os modos de realização das tarefas. Assim, em D, 9,3% 

dos AS sobre a língua são motivados por problemas de tipo pedagógico-didáctico, o 

que revela a mais reduzida consciência metalinguística do nosso corpus. Importantes 
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são também aqui as causas de aprendizagem, sobretudo em C e D, os alunos que 

mostram ter mais dificuldades em saber que estratégias mobilizar para corresponder às 

propostas pedagógicas. 

No que se refere à comunicação, encontramos três causas importantes: as psico

afectivas, sobretudo positivas, presentes quando o aluno solicita a palavra e se oferece 

para realizar as tarefas, sobretudo nas turmas C e D, mais aguerridas na disputa da 

palavra (d. análise por objectos), e menos na B, situação verbal cuja progressão menos 

assenta na circulação da palavra (d. também análise por objectos); as linguístico

comunicativas, com valores naturalmente mais elevados nas turmas que constroem a 

comunicação em LE, A e C; e as pedagógico-didácticas, sempre com um maior destaque 

para a turma D. 

Nas ACT, assim como no ET, são naturalmente as causas pedagógico-didácticas 

que imperam, ligadas sobretudo às instruções do professor, um dos principais objectos 

de solicitação no quadro deste domínio discursivo, mas também aparecem as psico

afectivas, quando os alunos querem falar, por exemplo, para momentaneamente centrar 

em si as atenções, mesmo que não tenham nada a dizer, ou quando reagem às propostas 

do professor (d. análise dos valores comunicativos dos AS sobre as ACT, onde vimos, 

por exemplo, que a categoria "exprime reacções" atinge um dos seus valores máximos) 

(C: 13/ ACT; C: 25/ ACT; C: 26/ ACT; C: 36/ ACT; C: 46/ ACT). 

As solicitações sobre os processos de aprendizagem são causadas na sua grande 

maioria por causas aquisicionais, revelando-se também por este motivo uma ocasião 

muito favorável à negociação' de aspectos processuais e à construção de trocas que 

visam o desenvolvimento da competência de aprendizagem e de capacidades 

metacognitivas. 

4.6. Finalidades 

Concluímos esta caracterização interna das solicitações dos alunos com o estudo 

das suas finalidades, no intuito de sintetizar numa categoria mais abrangente o que é 

posto em causa nestas intervenções e o que se procura com elas obter. O anexo 21 

apresenta em detalhe todos os dados obtidos. 

Dentro das 3 ordens de finalidades que inventariámos, organizacionais, afectivo

relacionais e ligadas à língua, os AS privilegiam as primeiras (58,7%), de acordo com tudo 

o que temos vindo a dizer, mostrando que este é o aspecto que mais ocupa as 

intervenções dos alunos quando se implicam activamente na regulação do acontecimento 
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aula (d. gráfico 46). Esta preferência denota urna motivação extrínseca para a aprendizagem 

(d. Dickinson, 1995), já que a razão da solicitação não se prende com um interesse pela 

tarefa em si, mas antes com aspectos exteriores decorrentes da situação tutelada e de 

uma autoridade pedagógica. Segundo o mesmo autor, a motivação extrínseca contribui 

mais remotamente para o desenvolvimento de um projecto de aprendizagem de um 

aluno autónomo, mesmo se, em situação escolar, é extremamente positiva. 

Quanto às finalidades ligadas com a língua, o seu valor é também elevado (39,8%), 

mostrando que em quase metade das vezes é o objecto de aprendizagem que ocupa as 

maiores preocupações dos alunos e que, por conseguinte, estes movimentos têm uma 

natureza metalinguística frequente. 

Observe-se ainda que as finalidades afectivo-relacionais estão muito pouco presentes 

(1,4%), sendo sobretudo ilustradas por intervenções de carácter lúdico, durante as quais 

os alunos comentam as actividades ou os conteúdos, manifestando uma vivência 

subjectiva do processo pedagógico (C: 13/ ACT; B: 9/5). Dannequin (1993) encontra 

idênticas finalidades nas questões colocadas pelas crianças, concluindo que este tipo de 

intervenção não significa obrigatoriamente a existência de um conteúdo relevante ou de 

um verdadeiro objecto discursivo pertinente. 

Gráfico 46: Finalidades do AS 
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No quadro das finalidades organizacionais (d. gráfico 47), destaca-se a obtenção 

ou confirmação de instruções do professor (25,6%), o que coloca a linguagem pedagógico

instrucional no centro das preocupações dos alunos e evidencia a importância do modo 

como se apresentam, organizam, desenvolvem e acompanham as tarefas de sala de aula 

(d., para uma reflexão sobre esta questão e uma análise das instruções de professores 

não-experientes de ILE, Moreira, 1990). Mostra este dado a dependência dos alunos face 

a estas mesmas tarefas e o papel que conferem ao professor enquanto organizador das 

aprendizagens. Podemos ainda aqui ver a sua vontade de corresponderem da melhor 

forma possível ao que se lhes é exigido na aula. 
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Um número também significativo de solicitações dentro desta categoria tem como 

finalidade a regulação da aula em múltiplos níveis do seu funcionamento, tais como os 

conteúdos e actividades (9%), a palavra (6,5%), o espaço e o tempo (8,2%), ou, em menor 

escala, a comunicação (2,7%), a utilização do quadro (2,8%) e a avaliação (0,1%), num total 

de 29,3% das solicitações. Esta percentagem, ao ser mais elevada do que a anterior, 

permite concluir que os alunos tomam a palavra não só no seguimento das propostas 

do docente, para as clarificar, precisar, ou confirmar, mas também para as modificar 

nalgum sentido ou para colocar outras, o que denuncia uma postura mais activa e uma 

vontade de intervir sobre o que se faz na aula, em conformidade com os valores 

pedagógicas que atribuímos no capítulo 1 a estes movimentos. 

Outras finalidades menos recorrentes foram observadas, como a obtenção de acções 

pontuais (2%). 

Note-se, para concluir, que raros AS pretendem regular o processo de aprendizagem 

(0,8%), processo que parece estar afastado das preocupações dos alunos ou então que 

eles não são capazes de referir nem de conceptualizar. 

Gráfico 47: Finalidades organizacionais do AS 
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Quanto às finalidades ligadas com a língua, privilegiam-se a confirmação e 

verificação (de saberes, de hipóteses) (12,6%) e a compreensão (10,5%), revelando-se o aluno 

solicitador atento à língua e capaz de sobre ela realizar operações de apropriação como 

a análise, a comparação ou a inferência (d. gráfico 48). Também existem AS com os 

quais o aluno procura ajuda para realizar tarefas (6,0%), avaliando meios linguísticos 

próprios face a actividades de linguagem precisas (Narcy, 1990: 36, considera esta 

capacidade operatória indispensável na aprendizagem de uma LE), e outros onde 

submete as produções da aula a avaliação e a correcção (3,8%), numa vontade de monitorar 
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as suas produções que vanos autores consideram própria do perfil do aprendente 

implicado (d. Cotterall, 1995; Q'Malley et aI, 1985). Note-se que a vontade de alargar os 

saberes, que implica uma maior autonomia face aos conteúdos introduzidos na aula, é 

uma finalidade pouco ocorrente (1,8%), assim como o pedido de clarificação ou explicação 

(d. com os resultados de Pedrosa de Jesus, 1991, em aula de ciências; a autora verifica 

que os alunos pedem sobretudo explicações, informações e clarificações; também Shrum, 

1985, encontra o pedido de clarificação como uma das finalidades principais das 

solicitações dos alunos; estas variações podem talvez explicar-se no quadro das 

especificidades do conteúdo das aulas em questão). 

Gráfico 48: Finalidades do AS ligadas com a língua 
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Uma análise das quatro turmas leva-nos a precisar este quadro e confirma um 

certo número de observações que já foram realizadas. 

Começando pelos três tipos de finalidades, a turma B, na sequência de uma 

focalização mais evidente sobre o objecto-língua, realiza mais AS cuja finalidade é a 

língua, numa percentagem quase idêntica à do tipo mais frequente, as organizacionais 

(48,8% contra 50%; note-se um distanciamento de 1,2% entre os dois grupos, contra 

24,1% em A, 29,8% em C e 29,2% em D) (d. gráfico 49). Fica aqui claramente manifestada 

a sua maior capacidade em colocar questões metalinguísticas e em se debruçar sobre a 

língua, assim como uma preocupação mais insistente com o conteúdo e a correspondente 

maior disponibilidade para o aprender. Estamos em crer que estes valores denunciam 

também a postura de trabalho e o esforço intelectual da turma B. 

As finalidades afectivo-relacionais estão particularmente presentes nos AS das 

turmas A e C, de acordo com outras análises atrás efectuadas. 
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Gráfico 49: Finalidades do AS: comparação das quatro turmas 
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Para melhor compararmos entre si as várias ordens de finalidades, e dado os 

diferentes pesos de cada uma nos quatro corpus, calculámos as percentagens ilustradas 

nos gráficos 50 e 51 dentro de cada ordem, fazendo-a equivaler a 100%. Também 

procedemos a alguns reagrupamentos no interior de cada categoria, para melhor 

evidenciar os resultados. 

Nesta linha, se observarmos as várias finalidades organizacionais, vemos que a 

turma D se destaca ao ser aquela onde os alunos mais se mostram dependentes das 

instruções do professor e preocupados com os modos de realização das tarefas (d. 

gráfico 50) (D: AI ACT; 31 ACT; D: 71 ACT). Por outro lado, A e C, duas turmas que já 

por diversas vezes comparámos, são as que mais regulam o que se passa na aula, em 

todos os aspectos considerados (A: 271 ACT; A: 281 ACT; A: 361 ACT; A: 551 ACT; A: 

26/P; A: 25/COM; A: 21/ET), enquanto as outras duas se concentram em realizar as 

tarefas propostas (o que é especialmente nítido quando observamos os valores da 

finalidade regulação das actividades e dos conteúdos), atitudes distintas que se relacionam 

com o perfil académico das turmas. Importa ainda notar, dentro da ideia de um maior 

esforço cognitivo de B, que esta é quase a única turma onde, embora com valores muito 

reduzidos, os alunos procuram regular a sua aprendizagem (d. anexo 21). 
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Gráfico 50: Finalidades organizacionais do AS: comparação das quatro turmas 
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No que diz respeito ao outro grupo principal de finalidades, as turmas C e D 

pretendem sobretudo confirmar e verificar (C: 1/5; C: 2/5; C: 3/G), enquanto A e B 

solicitam para compreender (d. gráfico 51), A uma língua preferencialmente oral que 

surge no quadro de actividades de CIP e de I/I (d. Anexo, volume I: 149 e 151) (A: 25/ 

5; A: 27/5; A: 33/5) e B uma língua preferencialmente escrita que surge no quadro de 

actividades de 1/1 (d. Anexo, volume I: 149) (B: 41/5; B: 40/5). Esta variação nas 

finalidades decorre essencialmente do facto de A e B contactarem com padrões verbais 

mais ricos e complexos, cuja progressão não é linear e aos quais procuram atribuir 

sentidos, enquanto C e D insistem em actividades de P /T, controladas, que lhes retiram 

tempo para um contacto significativo com a língua (d. Anexo, volume I: 150). 

A turma A, também com mais frequência do que as outras, pede ajuda para 

resolver as tarefas (10,3%), sobretudo ao professor e em tarefas de expressão oral (d. 

análise das actividades no âmbito das quais surge a fonte do A5), o que denota uma 

negociação da comunicação face-a-face nesta turma que não encontramos em nenhuma 

das outras, e que mais uma vez nos suscita compará-la com contextos de comunicação 

exolingue (A: 3/COM; A: 20/COM; A: 21/COM). Na mesma ordem de ideias, é também 

a turma que menos se preocupa em avaliar e corrigir as suas produções, o que pensamos 

ter a ver com a opção metodológica do docente de privilegiar a produção em detrimento 

da correcção, acreditando que a imersão na língua e a sua prática descontraída são a 

melhor forma de fazer adquirir, durante a fase de iniciação, uma intuição linguística (d. 

entrevista com o professor A, Anexo, volume I: 94-98). 

Já a turma B privilegia este tipo de finalidades por ser aquela que mais realiza 

uma abordagem metalinguística e que mais contacta com as regras de funcionamento 

do sistema da língua, logo, a que mais consegue controlar as suas produções, porque 
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mais bem dotada em termos conceptuais para isso (B: 18/C; B: 20/C; B: 21/C; B: 26/C). 

A turma D distingue-se por não conceder praticamente qualquer relevo à 

compreensão, o que não nos espanta no quadro de um contexto de ensino/ aprendizagem 

onde raramente são introduzidos documentos e onde se fala pouco em LE, visando os 

alunos quase exclusivamente clarificar, esclarecer, confirmar e verificar os saberes que 

surgem na aula (D: S/C; D: 16/G; D: 13/C; D: 18/C). 
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Gráfico 51: Finalidades do AS ligadas com a língua: comparação das quatro turmas 
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Esta mesma análise por objectos discursivos não altera o quadro traçado (d. 

gráfico 52 e anexo 21), embora evidencie naturalmente a distribuição privilegiada das 

duas principais ordens de finalidades pelos cinco grupos de objectos. Assim, as 

finalidades relativas à língua predominam quando se trata de solicitações sobre o objecto 

de aprendizagem, enquanto as relativas à organização do processo prevalecem quando os 

objectos de referência são as actividades (grupo onde também surgem a maior parte das 

finalidades de tipo afectivo-social) e o ET. 

Quanto à comunicação, as solicitações que sobre ela incidem distribuem-se pelos 

dois grupos, com incidência no predominante; embora preferencialmente visem a 

regulação da palavra pedagógica (sobretudo na turma D, mais disponível para participar) 

e a confirmação de instruções (menos agora na D, onde surgem poucas instruções em LE, 

e mais na B, onde os alunos sabem que o professor não hesita em traduzi-las em LM), 

estas wlicitações também têm frequentemente como finalidade a compreensão (embora 

quase exclusivamente nas turmas A e C, por motivos já frequentemente avançados), a 

confirmação e a verificação do que foi dito. Note-se, em A, 12,7% de AS onde os aprendentes 
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pedem ajuda para realizar tarefas verbais, o que precisa um comentário anterior. 

Os processos de aprendizagem são o outro objecto discursivo que combina ambas as 

finalidades, essencialmente a de organizar um processo próprio de trabalho com a 

língua e a de obter ajuda para a resolução de tarefas e de operações de aprendizagem. 

Gráfico 52: Finalidades do AS em função dos objectos discursivos 
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Refira-se, antes de finalizar, que não realizámos a análise sistemática da variação 

das finalidades em função de outros factores que nos são sugeridos por estudos a que 

tivemos acesso, tais como o interlocutor (Ervin-Tripp, 1982b), a forma de realização do 

movimento (Wilkinson & Calculator, 1982; Ellis, 1992) ou o perfil de aprendente e de 

interactante do sujeito que o realiza (Vasseur, 1991). 

4.7. Síntese 

O movimento de solicitação do aprendente é, em termos globais, explícito, claro, 

rápido, sendo realizado por um único sujeito que toma espontaneamente a palavra na 

aula e que se serve dela para iniciar uma troca com a qual pretende regular a actividade 

do seu interlocutor, normalmente o professor, provocando uma resposta também concisa, 

curta, fechada, objectiva e imediata, a propósito do tópico discursivo presente no 

momento em que solicita. 

Normalmente realizado em LM, algumas características desta intervenção, como 

os meios comunicativos que mobiliza, a relação que estabelece com o tema, as causas 

do agir, o nível de funcionamento da fonte que toma, mostram tendência para variar 

com o objecto discursivo de referência, destacando-se em particular duas configurações, 
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uma para as solicitações sobre o saber e outra para aquelas que se debruçam sobre a 

organização do trabalho da aula. 

Uma bipolarização do mesmo tipo, assente na análise das finalidades, dos valores 

comunicativos, das fontes privilegiadas, das causas ou do tempo de palavra ocupado, 

pode ser encontrada entre, por um lado, AS orientados para uma postura de aprendente 

mais activa e outros onde o sujeito revela a sua dependência e passividade perante um 

professor organizador e responsável pela interacção da aula mas também pela regulação 

das modalidades de relacionamento entre aquele que aprende e o objecto da 

aprendizagem. 

o confronto de ambas as constatações anteriores permite concluir que, em termos 

gerais, os AS que se debruçam sobre L, COM ou PROC parecem mais pertinentes do 

ponto de vista da aproximação do aprendente com um projecto tutelado mas individual 

de aprendizagem do francês. 

Resta afirmar que os AS se inscrevem fortemente num determinado contexto 

pedagógico-didáctico, reflectindo algumas das suas propriedades, tais como as opções 

e orientações metodológicas do professor ou a relação interpessoal que mantém com a 

turma. Em particular, na fonte que privilegiam, nas tarefas em que emergem ou nas 

finalidades que perseguem, testemunham uma determinada história interactiva, 

permitindo ao observador reconstituÍ-la. 

5. Caracterização interna das TAS 

Vamos neste momento descrever as TAS enquanto construção interactiva dos 

sujeitos da aula provocada pela intervenção iniciadora cujos contornos foram delineados 

no ponto anterior. 

Seguimos a mesma lógica de apresentação e discussão dos resultados que 

adoptámos no texto precedente. 

5.1. Meios comunicativos mobilizados 

Na observação que fizemos dos meios comunicativos utilizados durante as TAS, 

distinguimos aqueles a que recorre o professor dos que são mobilizados pelos alunos, 

excluindo naturalmente o AS desta análise (d. anexo 22). 
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5.1.1. Pelo professor 

o professor opta na maior parte das vezes por tratar a solicitação do aluno numa 

das duas línguas da aula de FLE, maioritariamente a LE (53,6% contra 22,7% da LM), 

aparecendo ainda num número significativo de vezes ambas estas línguas, com o mesmo 

estatuto e importância (9,5%) (d. gráfico 53). São mais raras as ocasiões em que os dois 

códigos aparecem misturados, de um modo equilibrado ou não, apesar deste ser o 

procedimento mais comum nesta situação de contacto de línguas, tal como pusemos em 

evidência na análise do corpus (d. Anexo, volume I: 170). 

Revelam estes dados uma situação verbal onde está presente um "parler bilingue" 

(Py, 1992, 1993c: 35), caracterizada por passagens mais ou menos reguladas de uma 

língua à outra, sob formas variadas, que servem para gerir as lacunas linguísticas do 

aprendente (sobre o interesse deste traço verbal na aquisição das LE, ver Py, 1993c). 

Gráfico 53: Meios comunicativos mobilizados nas TAS pelo professor 
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Os 4 professores distinguem-se nitidamente quanto a este aspecto da análise (d. 

gráfico 54), de acordo com perfis pedagógico-comunicativos próprios já amplamente 

referidos e globalmente delineados na análise global apresentada no Anexo, volume I: 

capítulo 4: 4.1.6. 

Assim, destacamos os mesmos dois blocos de sujeitos já então postos em evidência 

(d. gráfico 54): A e C por um lado, os que utilizam sobretudo aLE; B e D por outro, os 

que privilegiam a LM, embora B recorra com bastante mais frequência à LE. 

Mais concretamente, A quase nunca utiliza a LM, construindo as TAS com aLE, 

um comportamento muito semelhante ao que verificamos, com uma mais ligeira 

expressão, no professor C. 
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D opta maioritariamente por configurações em que a LM é exclusiva ou dominante, 

o que nos leva a concluir que estes são momentos em que pouco se usa a língua objecto 

de aprendizagem (d. análise dos meios comunicativos no AS). 

B mostra-se um professor que equilibra o uso das duas línguas, mobilizando-as 

com valores muito próximos, ora separadamente, ora misturando-as, mesmo se a 

privilegiada nestas trocas é, em valores absolutos, a LE. Note-se que B é ainda o professor 

que mais varia os meios semióticos e que mais os combina entre si, denotando um 

esforço comunicativo e uma capacidade expressiva consideráveis. 

Gráfico 54: Meios comunicativos mobilizados nas TAS pelo professor: comparação das quatro 

turmas 
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o uso dos meios comunicativos utilizados nas TAS varia com o objecto discursivo 

em causa (d. anexo 22 e gráfico 55, onde, para uma leitura simplificada, reorganizámos 

os dados de menor expressão). 

Assim, nota-se um preferência mais marcada pela LM quando se discutem as 

actividades da aula ou sobretudo os processos, objecto no qual é maioritária em quase 

todos os professores (excepto em A), que mostram assim a sua convicção de que a LE 

não é adequada para reflectir sobre a aprendizagem. A LM marca uma presença muito 

mais ténue quando é o saber que está em causa ou a comunicação da aula, preferindo-se 

resolver os problemas levantados acerca do objecto e do veículo da comunicação na 
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própria língua que os suscitou. 

Note-se no entanto o recurso à LM nas trocas de natureza metalinguística cujo 

objectivo é a exploração da intuição linguística do aluno e o desenvolvimento da 

consciência da língua, recurso que autores como Pendanx (1995: 125) legitimam, 

essencialmente em iniciação (à frente, no capítulo 4, discutiremos a pertinência desta 

alternância) . 

Gráfico 55: Meios comunicativos mobilizados nas TAS pelo professor em função dos objectos 

discursivos 

70 

60 

50 

40 
% 

30 

20 

10 

O 

LM LE LM/LE LM (L E) Não 
verbais 

Mistos 

o COM+P 

.ACT .fi 
iii PROC 

Os quatro professores usam os vários códigos que coexistem em aula de FLE de 

acordo com estas variações por objecto de referência, mantendo o seu estilo 

comunicativo próprio (d. anexo 22). De realçar o relevo dado à LM sempre por D, 

mesmo quando o objecto da troca é a língua ou a comunicação, e aos meios não-verbais 

por B, para resolver problemas nesta última, meios esses que o professor A, que trabalha 

o código francês como nenhum outro, nunca mobiliza neste objecto, reduzindo a duas 

as configurações utilizadas. 

A negociação do ET evidencia de modo particularmente notório como A e D se 

distinguem nesta categoria. Assim, enquanto em A ela nunca passa pela LM, já que 

nesta turma existem rotinas bem consolidadas que lhe permitem utilizar com propósitos 

autênticos a LE para referir a comunicação, D fala sobre o espaço e o tempo 

exclusivamente em LM, o que revela que, ao longo do ano, a turma não foi capaz de 

estabelecer um certo número de convenções na língua de ensino/aprendizagem, nem 
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mesmo para resolver problemas quotidianos de sala de aula. 

Para concluir, acrescente-se que, mesmo aquando da abordagem dos processos de 

aprendizagem, A insiste na LE, no que se distingue de todos os outros professores, 

mesmo de C, querendo de facto que os alunos estabeleçam urna relação privilegiada e 

íntima com o francês. 

5.1.2. Pelos alunos 

Quanto aos alunos, o uso que fazem das línguas não é idêntico ao que tínhamos 

visto no AS, já que a LE é agora bastante mais mobilizada, o que tem a ver com o 

trabalho comunicativo do professor que, após urna intervenção espontaneamente 

realizada sobretudo em LM, procura recuperar a língua de ensino / aprendizagem para 

o uso comunicativo. Paralelamente, assiste-se a urna maior mobilização de meios vocais 

e não-verbais com fins compensatórios e a um recuo significativo da LM e da 

configuração em que ela domina -LM(LE), que passa de 17,2% para 3,1%-, mostrando

se os alunos mais inclinados para um uso alternado de ambas as línguas (a configuração 

LM/LE passa para 11,9% enquanto no AS tinha obtido apenas 2,7%) (d. gráfico 56). 

Gráfico 56: Meios comunicativos mobilizados nas TAS pelos alunos 
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Mostram estes resultados que as TAS podem ser aproveitadas para o uso 

comunicativo da LE, neste caso um uso mais significativo porque motivado nas 

verdadeiras necessidades, ilocutórias e pedagógicas, dos sujeitos. 

Os alunos das quatro turmas, relativamente a estas tendências do corpus, 

diferenciam-se entre si, de acordo com idêntica diferenciação que notámos nos 
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professores, evidenciando-se mais uma vez dois blocos, A e C por um lado, B e D por 

outro, embora haja distinções importantes a fazer em cada um deles (d. gráfico 57). 

Assim, as turmas A e C são mais capazes de comunicar em LE ou mais incitadas 

a tal. A A nunca faz uso da configuração LM(LE), que todas as outras utilizam, preferindo 

usar ora uma língua ora outra, eventualmente misturando-as (a configuração LMjLE 

atinge o valor mais elevado das quatro turmas, com 20,9%), mas não as subordinando 

uma à outra, e mostra que consegue comunicar exclusivamente em LE. A C, com menos 

capacidades a este nível, mobiliza também a configuração LM(LE) e, face à intransigência 

do professor quanto ao uso da LM mas também desprovida de meios verbais em LE, 

aposta mais uma vez nos códigos compensatórios não-verbais (15,5%). 

As turmas B e D preferem, como os seus professores, usar a LM para construir as 

TAS, sobretudo a D, já que a B também faz alternar bastante as duas línguas, mostrando 

o esforço dos alunos em utilizar com fins comunicativos a LE (LMjLE com 10,8%), ao 

mesmo tempo que recorre com frequência a meios vocais e não-verbais. A turma B é, 

assim, e de novo como o seu professor, a que mais varia os recursos comunicativos, no 

que parece ter desenvolvido uma certa competência estratégica, menos óbvia em D, que 

se mostra por conseguinte também mais dependente da LM (d. idênticas conclusões na 

análise dos AS). 

O que foi dito parece mostrar que o professor tem uma grande responsabilidade 

no modo como os alunos usam a LE e restantes códigos na aula, isto é, que das suas 

decisões depende estreitamente o comportamento verbal da turma. 

Gráfico 57: Meios comunicativos mobilizados nas TAS pelos alunos: comparação das quatro 

turmas 
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A forma como os alunos usam os meios comunicativos está relacionada com os 

objectos discursivos das trocas do mesmo modo que observámos para os professores, 

mesmo se as quatro turmas mantêm a sua idiossincrasia (d. anexo 22). 

Assim, a LE, sozinha ou alternando com a LM, é sobretudo utilizada para resolver 

problemas comunicativos, um objecto que suscita também, sobretudo da parte das turmas 

que menos recorrem a esta língua, B e D, numerosos comportamentos vocais, e que 

incita a turma C ao recurso frequente ao não-verbal. A turma D particulariza-se neste 

objecto pela mobilização de meios mistos. 

Por seu lado, a LM aparece privilegiada na discussão dos meios de aprendizagem, 

embora de novo A se distinga por mobilizar exclusivamente a configuração LM/LE, 

enquanto as outras turmas só recorrem à LM. 

Quando se referem à língua, os alunos diferenciam-se do professor no uso que 

fazem dos meios comunicativos e também do seu perfil global, atenuando-se algumas 

das diferenças encontradas. Assim, não notamos aqui a tendência que vimos nos 

professores para privilegiarem a LE. As turmas A e C, aquelas que mais comunicam em 

LE, são responsáveis pela ligeira descida da LE relativamente à tendência geral, com 

ênfase particular para a turma A, que sobe bastante os seus valores de uso da LM. Estes 

alunos revelam assim que a sua capacidade comunicativa em LE está algo condicionada 

por actos rotineiros relativos à comunicação em sala de aula e que se reduz quando os 

objectos são metalinguísticos. De qualquer modo, o valor elevado da configuração LM/ 

LE reafirma o seu esforço para comunicar em LE. Quanto à turma C, o seu 

comportamento verbal é agora bastante distinto, já que desce muito os valores absolutos 

da LM, para subir na configuração LM/LE, onde apresenta, com A, os valores mais 

elevados, mostrando quer as diferentes competências comunicativas dos alunos que 

intervêm nas TAS quer a vontade, aliada a alguma incapacidade, de também aqui usar 

a LE. A turma B mantém valores semelhantes aos que encontrámos na tendência global 

e D sobe mais do que todas as outras o uso da LE nestas situações, alcançando o seu 

valor mais alto, embora permaneça, ao lado de B, a turma onde se fala mais português. 

Quanto às actividades, note-se a capacidade da turma A para as negociar em mais 

de metade das vezes em LE, apoiando-se ainda em códigos não-verbais e mistos, e o 

grande peso da LM na turma D, onde rareiam intervenções em LE. Idêntica capacidade, 

que não encontramos em mais nenhuma turma, demonstra A na regulação do ET (d. 

com o que foi dito sobre a instalação de rotinas comunicativas na turma A). 

Finalmente, e na sequência do comportamento do seu professor, a turma A é 

ainda a única que recorre à LE para discutir os modos de aprendizagem verbal. 

570 



As TAS e as práticas da aula 

5.2. Quadro de participação 

A análise do quadro de participação das TAS complementa a outra do mesmo 

teor que efectuámos para os AS e permite realçar a mesma ordem de factos. 

5.2.1. Mecanismos de tomada de palavra na reacção 

Uma primeira constatação que se liga com outra anterior, quando dissemos que 

os AS elegem como alocutário privilegiado o professor (em 91,3% das vezes), é que, em 

93,8% das TAS, quem toma a palavra é o docente (d. anexo 2~), um valor que, ao ser 

mais elevado do que o precedente, mostra que, mesmo quando o aluno não se lhe 

dirige, tem a tendência de responder, retirando o lugar enunciativo ao aluno alocutário 

ou complementando a sua reacção. Este facto tem a ver com a distribuição tradicional 

dos papéis, estatutos, direitos e deveres respectivos dos sujeitos em sala de aula (d. 

Vieira, 1988, que evidencia esta mesma desvalorização do contributo discursivo do 

aprendente pelo professor). 

Na maior parte das vezes, o professor toma a palavra por mecanismos de hetero

selecção (79,7%), mas, confirmando o que dissemos atrás, também se auto-selecciona (2,6%) 

(d. gráfico 58). Observamos ainda valores elevados de desatenção ou de indisponibilidade 

para tomar a palavra atribuída (8,4%), embora raramente a recuse de maneira explícita 

(0,2%), remetendo o AS para um lugar de obscuridade interactiva ou para a qualidade 

de intervenção de cuja existência ninguém dá conta, excepto o aluno que a realiza (A: 

20/S; A: 21/S; A: 32/S; A: 38/S; B: 3/0; B: 9/0). Desperdiça-se deste modo 

oportunidades para viver a aula como um acontecimento mais partilhado. 

Por outro lado, 6,2% dos movimentos de tomada de palavra pertencem ao aluno, 

que se auto-selecciona com alguma frequência, mostrando a sua vontade de participar na 

construção da TAS. Note-se que muito raramente o aluno recusa uma palavra que lhe 

foi atribuída (0,6%, ver por exemplo A: 5/COM)i' (d. o que atrás se disse sobre as 

trocas entre pares). Coste & Moore, acreditando na pertinência aquisicional destas trocas, 

falam em SPA selvagens, definindo-as como episódios não enquadrados pelo locutor 

autorizado, e defendem a sua multiplicação:"[elles] devraient pouvoir être liées à celles 

'légitimes' de la salle de classe, afin d'en exploiter les atouts pour les apprenants" 

(1994: 424). 

7 A propósito desta última categoria, importa dizer que não contabilizámos as trocas nas quais o 
aluno, apesar de lhe ter sido atribuída a palavra, não a toma, porque o professor ocupa o seu lugar 
enunciativo, já que esta situação não traduz indisponibilidade para responder, mas antes impossibilidade, 
no quadro da lógica conversacional da aula de LE. Estas ocorrências, muito comuns, ressaltam da comparação 
destes quadros com os que efectuámos para a atribuição da palavra no AS e denunciam um fenómeno 
frequente na aula de LE, que apresentámos no capítulo 2 sob a designação de putsch enunciativo. 
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Os episódios de recusa ou negligência da palavra atribuída colocam a questão do 

sucesso interaccional do AS, que à frente abordaremos (5.6), e originam normalmente 

trocas truncadas, conforme veremos no ponto 5.4 .. Já evidenciada por Bellack et aI 

(1966), tal recusa não dá normalmente lugar a um trabalho de figuração, sendo vivida 

como natural, ao contrário do que acontece noutras situações, o que tem a ver com o 

"contrato de tarefa" subscrito pelos sujeitos pedagógicos, contrato cujas cláusulas, como 

a da pertinência ou da distribuição das actividades, justificam a recusa de propostas de 

intervenção dos aprendentes. Note-se aqui que o sucesso do AS, como vimos no capítulo 

1, depende não só da boa-vontade ou atenção do professor, mas também de outros 

factores, tais como: formas de realização da solicitação (Becker, Kimmel & Bevill, 1989; 

Wilkinson & Calculator, 1982); relações interpessoais; perfil pessoal e interactivo dos 

interlocutores (Vasseur, 1991); exequibilidade da solicitação (Ervin-Tripp, 1982). Naiman 

et aI (1978: 81-85) sugerem ainda a possibilidade de a alunos diferenciados poderem 

corresponder tratamentos também diferenciados, uma relação que, pelo tipo de corpus 

que constituímos, não pudemos verificar. 

Os nossos dados mostram que algumas situações de negligência da palavra 

atribuída se devem aos próprios procedimentos utilizados na solicitação, tais como: 
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a oportunidade do momento interactivo para a tomada de palavra (d. análoga 

constatação em Mehan, 1979: 134-145), nomeadamente o facto de ter ou não 

lugar uma infracção discursiva (A: 99/ ACT; A: 3/PROC; C: 10/P), oU ainda a 

multiplicação de solicitações quase em simultâneo, em tomadas de palavra 

sucessivas e desorganizadas (A: 3/?; B: 22/S); 
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o reduzido grau de proeminência perseguido por AI, que solicita de um 

modo quase inaudível, não recorre a vocativos nem a quaisquer outros 

procedimentos de apelo, não atribui a palavra, assume posturas quinésicas 

ambíguas e abandona rapidamente a sua intenção (B: 2/IND / 0; B: 3 /IND / 0; 

B: 9/0); notem-se ainda aqui as questões retóricas, que à frente comentaremos, 

as quais não pedem qualquer resposta (C: 31/ ACT; C: 33/ ACT). 

Refiram-se finalmente os episódios em que o aluno toma a palavra só para chamar 

a atenção, sem ter nada de especial para dizer (A: 69/ ACT; C: 45/ ACT), ou para contestar 

as decisões do professor (A: 27/ ACT; A: 28/ET; C: l/ET), violando princípios 

conversacionais importantes, como o da pertinência, e obrigando o interlocutor a não 

reconhecer como válido o seu projecto de comunicação (d. Dannequin, 1993, ou Ervin

Tripp, 1982, que encontram também este fenómeno nas conversações entre crianças). 

A conjugação de alguns destes factos implica que a solicitação seja interpretada 

como uma "intervenção intrusiva" (Murata, 1994), o que reduz as suas possibilidades 

de aceitação pelo docente, ou então que não reúna condições para ser apercebida, no 

quadro da rápida interacção da aula. 

Reconheça-se todavia que, frequentemente, nos confrontamos com a ausência de 

uma vontade ou capacidade pedagógicas para ouvir e tratar a solicitação. De facto, o 

exercício pelo professor da sua função de organizador da interacção torna-o indisponível 

para prestar atenção ao que dizem os alunos, mesmo quando eles insistem ou as suas 

questões são assaz pertinentes e partilhadas por vários elementos da turma (A: 20/5; A: 

7/G; A: 32/5; A: 38/5; A: 39/5; A: 3/PROC; B: 32/5; B: 12/G). Como diz Cicurel: 

"L'enseignant est celui qui dirige la transaction, iI veillle à ce qu'elle se déroule de 
façon satisfaisante, qu'elle arrive à son terme, iI peut autoriser la digression mais iI tente 
généralement de focaliser les productions ( ... ) de les faire converger. II est responsable de 
la cohérence dialogique, ce qui se marque par le fait qu'iIlui arrive de ne pas 'entendre' 
certaines propositions d'éleves afin de ne pas s'éloigner d'un objectif qu'il s'est fixé" 
(1990: 48). 

50bre esta questão, Perrenoud (1994b) afirma que a decisão de introduzir na aula 

as solicitações dos aprendentes prefigura um dos mais pertinentes e constantes dilemas 

da comunicação pedagógica, mas também um dos seus principais paradoxos, já que o 

contrato de comunicação exige ao professor uma progressão organizada, clara e igual 

para todos, ao mesmo tempo que o aconselha a não fazer evoluir a aula enquanto 

subsistirem problemas na classe. Para gerir este dilema, segundo o mesmo autor, o 

professor normalmente aproveita as intervenções iniciadoras convergentes, utilizando

as na construção da aula, e abandona as divergentes, que o fazem desviar do seu fio 

condutor. 
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Importa de qualquer modo assinalar a baixa percentagem deste tipo de 

comportamento e, consequentemente, das trocas truncadas, o que pensamos poder 

relacionar com certas particularidades do AS identificadas no ponto anterior, em 

particular com a sua natureza precisa, clara, fechada e pontual. Com efeito, e como 

também sublinham Deen (1994) e Faerch & Kasper (1980b), este estilo de solicitação cria 

uma maior obrigatoriedade de reacção (ver discussão no capítulo 1). 

Os 4 professores reforçam as suas diferenças quando observamos o quadro 

participativo das TAS, embora se mantenham as mesmas tendências globais em todos 

eles, tendências que representam mais um dos invariantes deste tipo de troca (d. gráfico 

59). 

Assim, a turma C é aquela onde mais a palavra passa pelo aluno, confirmando a 

tendência desta turma para eleger, mais do que as outras, os colegas como interlocutor, 

facto que tem a ver com a menor vontade de se expor perante um professor menos 

complacente e com uma certa indisciplina e irreverência nas relações entre os alunos 

(C: 4/S; C: 6/S; C: 11/S; C: 12/ ACT; C: 23/ ACT; C: 53/ ACT). 

Por outro lado, D reforça a imagem da turma mais dependente do professor, logo 

seguida de A. O professor D é também aquele que mais se hetero-selecciona como 

alocutário das TAS, sublinhando o seu papel de centralizador destas trocas, enquanto A 

e C, os que apresentam aqui valores mais baixos, são os que mais se auto-seleccionam, 

o que mostra como de facto os professores opõem grandes resis,tências à perda ou 

mesmo à partilha do poder interactivo e impedem ou se intrometem nas trocas que não 

passam por si mesmos (C: S/COM; C: 12/ ACT; C: 53/ ACT; A: 8/0; A: IS/COM; A: 

19/COM). 

Note-se no entanto que na turma C ocorrem trocas sem a intervenção do professor 

(C: 4/S; C: 11/S; C: 9/COM; C: 17/ ACT), um valor que é reforçado também pelo facto 

de C ser o docente que mais se mostra indisponível para estes episódios, ao afastar-se 

bastante dos outros, por excesso, quando não toma uma palavra que lhe foi atribuída, 

recusando-a também explicitamente mais do que os outros (C: l/COM; C: 15/P; C: 17/ 

P; C: 1/ ACT). 

A este propósito, B é o professor mais atento (só 6,6% de recusa da palavra 

atribuída). 

Note-se mais uma vez que o índice de tomada da palavra atribuída pelo aluno depende 

também das possibilidades de percepção do próprio AS, o que se relaciona, entre outros 

aspectos, com o clima da turma e a forma como o movimento é realizado. Assim, em 
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turmas mais barulhentas ou onde os alunos intervêm menos resolutamente e não são 

insistentes, os AS passam facilmente despercebidos. Também a natureza e qualidade 

das solicitações condiciona a atenção que lhes é prestada. Exemplificando, na turma C 

as solicitações dos alunos são às vezes inconsequentes, retóricas ou inúteis, o que leva o 

professor a não lhes prestar qualquer atenção (C: l/COM; C: 31/ ACT; C: l/ET). A 

conjugação de ambos estes factos contribui para explicar o índice elevado de negligência 

do professor C pela palavra que lhe é atribuída pelo aprendente. 

Quanto aos alunos, apesar de em C lhes ser mais vezes do que nas outras turmas 

atribuída a palavra, tomam-na com menos frequência, sendo quase os únicos que a 

recusam (4,3%), o que se prende com o que dissemos sobre o tipo de relação interpessoal 

aluno/aluno nesta turma (C: 11/5; C: S/COM; C: 12/ ACT; C: 53/ ACT). Assim, o valor 

elevado da atribuição da palavra ao aluno da turma C não traduz uma maior circulação 

de saber ou uma negociação do processo de ensino/aprendizagem entre os discentes, 

mas sobretudo uma provocação que lhes é feita pelos colegas e à qual reagem 

negativamente (note-se, no anexo 23, que é sobretudo no objecto ACT que os alunos C 

mais se recusam a responder). 

Feita esta reserva, notamos que os alunos A e C, aqueles a quem mais é atribuída 

a palavra (d. quadro participativo do AS), são os que mais a tomam por hetero-selecção 

e os que menos se auto-seleccionam. Aqui, distingue-se a turma B como aquela que 

mais toma a palavra espontaneamente, envolvendo-se nas TAS e participando na sua 

construção, o que parece denotar uma maior motivação para a resolução colaborativa 

das questões e ainda uma maior implicação no discurso da aula. Esta afirmação fica 

particularmente demonstrada se observarmos, sempre no anexo 23, que é sobretudo 

nas TAS sobre os processos de aprendizagem e sobre a língua que se verifica este 

fenómeno espontâneo de intervenção (d. B: 13/0; B: 19/0; B. 26/5; B: 30/5; B: 38/5). 
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Gráfico 59: Mecanismos de tomada de palavra na reacção: comparação das quatro turmas 
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A comparação dos resultados que obtivemos na análise do quadro de participação 

do AS com os agora apresentados, onde se vê que existem menos tomadas de palavra 

dos alunos do que atribuições pelo colega que solicita (d., por exemplo, a atribuição da 

palavra a propósito do ET na turma C e sua tomada pelos alunos) mostra com que 

frequência ocorrem putsch enunciativos da parte do professor durante este tipo de trocas. 

Fomos referindo ao longo do comentário anterior alguns aspectos interessantes 

quanto às variações deste quadro participativo global por turma nos objectos 

discursivos considerados. Em termos gerais, importa ainda sublinhar a incidência de 

movimentos de hetero-selecção do professor aquando de solicitações sobre a língua 

(sobretudo em D, o professor a quem mais os alunos se dirigem) e sobre o processo de 

aprendizagem (menos em B, onde os alunos mais colaboram espontaneamente para 

construir estas trocas), já que também é nestes objectos que ele é particularmente 

privilegiado como interlocutor. Saliente-se também a relativa frequência de auto-selecções 

também do professor na negociação do ET, pelo motivo contrário e pela sua 

indisponibilidade em deixar esta regulação ao critério dos alunos. De notar ainda que o 

professor se mostra mais atento aos AS sobre os primeiros dois objectos, não continuando 

as trocas antes de responder (destaque-se A, o professor mais distraído porque também 

aquele que mais concentrado está em fazer circular a palavra sob a sua tutela, e D, o 

professor mais disponível para atender aos alunos), o que já não acontece quando as 
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solicitações se dirigem à palavra pedagógica, às actividades e ao ET (respectivamente 12,6%, 

10,1 % e 11,1 % de recusas, mais evidentes na turma C, cujo professor é menos negociador). 

O anexo 23 ilustra estas afirmações. 

5.2.2. Circulação da palavra 

Uma análise interessante para a caracterização do quadro de participação é a da 

forma como a palavra circula durante as TAS, pelo que revela quanto à implicação dos 

sujeitos que realizam a troca e à proeminência e grau de generàlização destes episódios 

na construção da aula. Este quadro está muito ligado com a estrutura de participação 

das TAS e ainda com a sua duração (d. análise já de seguida). 

A este propósito, observamos que a maioria das TAS é constituída por movimentos 

de solicitação/resposta entre dois interlocutores, geralmente o aluno que solicita e o 

professor, alocutário da sua intervenção (57,3%), de acordo com o esquema estrutural 

das trocas iniciadas pelos alunos posto em evidência por Bellack et aI (1966: 216), 

esquema esse que se distingue do canónico em situação pedagógica, que é ternário, 

pela supressão do movimento de avaliação (d. gráfico 60). Este facto relaciona-se muito 

claramente com a própria natureza do AS, que vimos atrás ser conciso e rápido e pedir 

uma resposta imediata, fechada e local, também concisa e rápida. 

No entanto, nalguns momentos, que correspondem geralmente às trocas mais 

longas, assistimos a uma circulação mais ampla da palavra entre os sujeitos pedagógicos, 

no interior do quadro interlocutivo inicial ou fora dele (d. observação análoga em 

Deen, 1994). Raramente essa circulação se circunscreve aos alunosB (só em 0,1% dos casos 

o professor é espectador de uma palavra que circula na turma), dada a configuração 

socio-interactiva deste acontecimento de comunicação e a ausência de comportamentos 

de encorajamento da palavra dos outros aprendentes pelo professor (d. idêntica 

conclusão em Vieira, 1988). Todavia, encontrámos 11% de episódios nos quais o professor 

e o aluno solicitador (Al) se envolvem em trocas de maior complexidade, privadas ou 

públicas, outros 11,5% nos quais a palavra se estende a um número restrito de alunos, que 

se envolvem espontaneamente ou são envolvidos pelo docente condutor das interacções, 

e finalmente 9,4% durante os quais se generaliza por toda a turma. 

Estes últimos valores denotam um certo grau de alargamento de uma troca que 

se inicia normalmente com carácter particular (d. quadro de participação, número de 

8 Note-se a circulação entre pares de saberes incorrectos, uma das razões que está na origem da 
atitude centralizadora da palavra tomada pelo professor (exemplo: B: 18/5). 
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sujeitos envolvidos na formulação do AS) e traduzem a convicção da turma de que os 

problemas levantados possuem um certo grau de generalização que importa explorar, 

ou então que exigem soluções mais demoradas e colaborativas. Fazem assim supor o 

tratamento diferenciado de um certo número de trocas, de acordo com critérios 

pedagógicos vários, definidos no quadro de cada contexto particular e do momento 

interactivo preciso em que têm lugar (d. Tochon, 1993: 128-151, quando afirma que o 

professor expert tem o sentido das prioridades e é capaz de hierarquizar). 

Note-se ainda que identificámos 8,2% de trocas truncadas. 

Gráfico 60: Circulação da palavra durante as TAS 
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Das quatro turmas, a B é aquela onde as TA5 mais se confinam à configuração 

questão/resposta (B: 1/0; B: 5/0; B: 23/5), enquanto as restantes três apresentam 

valores muito semelhantes (d. gráfico 61). Por outro lado, C regista o mais elevado 

valor de trocas truncadas (14,2%), devidas quer à indisponibilidade do docente, quer à 

indiferença dos colegas em atender as solicitações que lhes são dirigidas, quer a outros 

motivos já atrás apresentados (d. exemplos acima). 

Quando há circulação da palavra, C e D parecem privilegiar a troca mais 

individualizada, entre o professor e o AI (C: 1/5; C: 12/5; C: 7/COM), enquanto emA 

e B ela se estende mais frequentemente a um número restrito de sujeitos (B: 10/0; B: 

12/0; B: 19/0; B: 1/5; B: 28/5; B: 38/5; B: 47/5) e ainda, em A, a toda a turma (A: 1/0; 

A: 13/5; A: 16/5), configuração pouco representada no corpus B. Deste modo, a turma 

A é aquela onde as T A5 implicam um maior número de alunos. 
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Gráfico 61: Circulação da palavra durante as TAS: comparação das quatro turmas 
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Uma análise por objecto é necessária para compreender o que acabámos de 

afirmar, e traz-nos naturalmente variações significativas que se ficam a dever à 

importância relativa concedida a cada um deles (d. anexo 23 e gráfico 62, onde se 

agrupam numa só todas as categorias anteriores de circulação da palavra). Assim, as 

TAS sobre a língua e sobre os processos de aprendizagem são valorizadas do ponto de 

vista desta análise. Apresentam estas trocas números mais baixos de TAS truncadas 

(respectivamente 4,3% e 5,9%, contra por exemplo 12,2% na palavra pedagógica, que 

protagoniza o tipo de solicitação à qual o professor se mostra menos atento) e uma 

menor frequência de tratamentos de tipo solicitação/resposta (46% e 41,2% 

respectivamente, contra 66,7% das TAS sobre apalavra), o que reverte a favor de episódios 

mais demorados, onde intervêm mais sujeitos e onde as questões colocadas são alargadas 

à turma e efectivamente utilizadas na progressão do texto conversacional (d. Deen, 

1994, sobre estas relações). A negociação que menos se alarga à turma é a da comunicação 

e da palavra, talvez pelo peso de movimentos de pedido de palavra neste objecto. 

Gráfico 62: Circulação da palavra durante as TAS em função dos objectos discursivos 
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Esta tendência do corpus concretiza-se diferentemente consoante os contextos, 

realçando as opções comunicativo-metodológicas próprias a cada um deles (cf. anexo 

23). Na tentativa de evidenciar variações individuais, agrupámos em dois blocos os 5 

objectos discursivos, de acordo com as semelhanças neste nível de análise detectadas no 

corpus total (cf. atrás), L+PROC por um lado, e os objectos metodológicos por outro, 

COM+P+ACT+ET, designando este último bloco por E/A. Mantivemos ainda o mesmo 

agrupamento de categorias presente no gráfico 62. Os gráficos 63 e 64 baseiam-se nesta 

re-ordenação dos dados, cuja inventariação detalhada se encontra no anexo 23. 

Verificamos no gráfico 63, relativo às TAS sobre L e PROC, que "O é o contexto 

que mais privilegia a circulação da palavra, vendo-se no anexo 23 que o faz apostando 

no confronto conversacional com AI, embora também alargue os episódios a toda a 

classe (D: 6/F; D: l1/F; D: 21/F; D: 7/0; D: 17/GD. 19/G?). Este comportamento, só 

possível no seio de uma turma disciplinada e aplicada, testemunha o interesse que o 

docente D manifesta por cada aluno em particular. A é um professor que faz também 

circular bastante a palavra, mais do que a retém, seguido de C, apostando ambos mais 

concretamente no alargamento das trocas à classe e investindo pouco nas sequências 

privadas, até porque as suas turmas turbulentas o desaconselham (cf. anexo 23). O 

professor que menos faz circular a palavra durante estas TAS é B. 

Este comportamento da turma B, confirmado por análises posteriores, parece 

incompreensível, já que demonstrou por várias vezes ser a turma que mais reflecte 

sobre a língua e que mais a valoriza enquanto objecto a aprender, colocando com maior 

frequência questões pertinentes e complexas que justificam tratamentos demorados e 

também complexos. Todavia, se procurarmos compreendê-lo no quadro mais alargado 

da ambiência de ensino/aprendizagem do francês neste universo pedagógico, somos 

levadõ.s a pensar que este tipo de tratamento do AS está de algum modo ligado com 

convicções que o professor nos transmitiu quanto ao processo de aprendizagem de uma 

LE, que entende como muito dependente do esforço cognitivo autónomo de cada aluno, 

sendo o professor um mero auxiliador de um percurso que é individual; nesta matéria, 

foi o único docente que insistiu na ideia de auto-aprendizagem e de autonomia (cf. 

Anexo, volume I: 101-103). Tem ainda a ver com o ritmo rápido da progressão de 

ensino das suas aulas, o qual se sustenta nas capacidades e competências intelectuais e 

metalinguísticas dos aprendentes, não se dispendendo nunca demasiado tempo com 

nenhum conteúdo, nem mesmo com aqueles que, tradicionalmente, são considerados 

pelos docentes como de aquisição mais complexa em iniciação, como é o caso do passé 

composé, ou da formação dafrase interrogativa e da negativa (cf. em particular a aula B6, 

leccionada em Dezembro, onde, ao longo de 3 passos pedagógico-didácticos, aborda em 
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simultâneo todo o paradigma verbal do passé composé, nos três grupos verbais e incluindo 

os verbos auxiliados por être, levando a turma a inferir todas as regras de formação 

exemplificadas; a comparação dos sumários desta turma com os das restantes confirma 

a abordagem de um leque bastante mais diversificado de conteúdos durante o ano). 

Note-se ainda que o professor B afirmou que, embora não evite as solicitações dos 

alunos, nem sempre considera conveniente introduzi-las na aula, por as relacionar com 

percursos individuais de aprendizagem, preferindo por vezes indicar-lhes meios para 

um estudo autónomo. Uma razão final pode ser aduzida, relacionada com o critério 

pedagógico exercido sobre o AS: o professor B não lineariza as suas reacções, até porque 

aposta na estimulação das competências do aprendente e no facto de que grande parte 

da aprendizagem passa por um trabalho individual, que não pode nem deve substituir; 

assim, trata brevemente as questões que entende merecerem uma resposta rápida, 

demorando-se exclusivamente naquelas que julga de mais difícil resolução (d. atrás, 

conceito de expertise profissional de Tochon, 1993). Note-se aliás que, como vimos, a 

grande parte dos AS são questões simples que pedem respostas também simples. 

Note-se finalmente o valor das TAS truncadas de A, relacionado com o menor 

peso que concede aos conteúdos programáticos e metalinguísticos (d. gráfico 63). 

Gráfico 63: Circulação da palavra durante as TAS sobre L+PROC: comparação das quatro 

turmas 
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Quanto às TAS sobre ElA, notamos que as turmas que mais utilizam a LE,A e C, 

são aquelas que também mais fazem circular a palavra durante estas trocas, por verem 

nelas uma ocasião tão propícia como qualquer outra para a prática da língua (ver 
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gráfico 64) (A: 3/ ACT; A: 4/ ACT; A: 8/ ACT; A: 17/ ACT; A: 64/ ACT). B trata-as 

rapidamente (74,7%) e D situa-se numa posição intermédia, o que tem certamente 

repercussões no tempo de uso da LM neste contexto pedagógico e reforça a 

disponibilidade da turma para usar o tempo da aula a discutir aspectos circunstanciais 

da realização das tarefas (d. análise do AS) . As trocas truncadas adquirem aqui um 

valor elevado nas quatro turmas, muito especialmente em C. 

Gráfico 64: Circulação da palavra durante as TAS sobre ElA: comparação das quatro turmas 
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Para concluir, faz-se notar o maior empenho dos sujeitos da aula na construção 

das trocas metalinguísticas e processuais, facto que se relaciona com as finalidades da 

situação verbal e a valorização do conteúdo. 

5.2.3. Estrutura de participação 

Importa, antes de desenvolver esta categoria, explicar que ela não se confunde 

com a anterior. Com efeito, se atrás tivemos em conta os sujeitos da aula enquanto 

locutores que fazem circular uma palavra de que se servem, contribuindo efectivamente 

para o desenrolar das interacções, agora estamos a considerar a situação verbal como 

uma unidade na qual todos os alunos têm o estatuto de participantes/ ouvintes e podem 

ser conversacionalmente implicados, independentemente do facto de usarem ou não a 

palavra pedagógica (d. Secção I, capítulo 2, 2.2.1.1., quando se identificam os papéis 

interactivos da aula). Exemplificando, uma troca cujos locutores são exclusivamente o 

professor e o A1, pode ser aqui classificada de "alargada à turma", desde que o docente 

se preocupe em a fazer notar pelos restantes aprendentes, implicando-os 
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conversacionalmente de um modo directo, isto é, dirigindo-lhes a palavra embora não 

lhes concedendo o direito de a utilizarem (A: 26/5; A: 5/5). 

A estrutura de participação das TA5 é, em larga medida, dual (51,4%), isto é, a 

troca passa-se entre os dois sujeitos interlocutores sem que o resto da turma se veja 

directamente implicada, apesar de poder assistir publicamente (A: 4/5) (d. gráfico 65). 

Ocorrem ainda algumas, poucas, TA5 privadas, às quais os sujeitos que não são 

directamente interlocutores não têm acesso (d. D: 3/G ou D: 30/G, a privada mais 

longa do corpus). 

No entanto, a convicção de que muitas das questões levantadas são generalizáveis 

e directamente relevantes para toda a classe está na origem de um esforço real para a 

envolver nos episódios de adaptação. Assim, 26,1% de trocas são alargadas à turma (A: 

5/5) e 9,7% apresentam-se como restritas ou ternárias (D: 19/0), num total de 35,8% de 

TA5 que saem fora dos limites do quadro interlocutivo inicial. Kumaravadivelu, a este 

propósito, afirma o seguinte: "ln a class with a near-homogenous language ability, if 

one learner indicates any difficulty in understanding a linguistic or a propositional 

content, we can assume there may be other learners experience a similar difficulty" 

(1992: 43). 

Gráfico 65: Estrutura de participação da TAS 
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Esta tendência na construção das TAS está amplamente representada nas quatro 

turmas (d. anexo 23), parecendo ser um dos invariantes da comunicação pedagógica, 

apresentando todas elas valores muito próximos de extensão das TAS (34,9% para A; 

37,6% para B; 31,3% para C e 36,5% para D). Notamos tão só que o professor A, no seu 

estilo comunicativo directo e rápido, é aquele onde mais ocorrem trocas duais, embora 

o facto de apoiar a aula na circulação da palavra verbal faça com que raramente estas 

mesmas trocas sejam privadas, enquanto D, na sua atenção constante aos aprendentes 

que o interpelam e que o chamam em privado e lidando com uma turma extremamente 

calma, apresenta um valor mais elevado de trocas não acessíveis aos restantes sujeitos 

(d. de novo D: 3D/G). 

Fazendo uma comparação da estrutura de participação das TAS em função dos 

objectos de referência, observamos que a extensão à turma se verifica de igual modo 

quando o que está em causa são objectos de aprendizagem ou objectos metodológicos (d. 

anexo 23), com excepção da negociação da palavra, onde essa extensão é mais reduzida e 

onde o número de trocas duais é muito elevado (66,7%). Revela-se assim a vontade do 

professor em partilhar com a turma não só saberes e informações que fornece a quem os 

solicita, mas também regras de organização da aula e de realização do trabalho, 

consolidando a qualidade social da aula de línguas. 

5.3. Reacção 

Distinguimos nesta análise, que nos leva à identificação dos sujeitos que 

reconstroem o objecto solicitado, entre a reacção do interlocutor do AS e reacções que 

relevam do envolvimento de outros participantes da turma inicialmente não interpelados, 

lembrando que só estão em foco os comportamentos que de algum modo dão a resposta 

pedida pelo AS. Dito de outro modo, está aqui em causa a gestão da solicitação pela 

turma. 

5.3.1. Reacção do alocutário 

A reacção do alocutário do AS é, no nosso corpus, maioritariamente de resposta, 

isto é, dá satisfação directa à solicitação. Tendo em vista o quadro participativo dos AS, 

essa resposta é na maior parte das vezes, dada pelo professor (75,1%), mas também pelos 

outros alunos (3,2%), o que torna clara a existência de efectivos contratos de cooperação 

pedagógica entre pares (d. gráfico 66). 
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Encontramos ainda, mais raramente, TAS onde, antes de responder, o interlocutor, 

quase sempre o professor, comenta o AS, isto é, reacções-réplica: 4,7% do professor, 3,9% 

com continuação e 0,8% sem continuação, e 0,2% do aluno, com continuação (d. a análise 

realizada por Apfelbaum, 1991a, 1991b, em situação de tandem, onde também se identifica 

a negociação da constituição do problema como uma das tarefas cooperativamente 

realizadas pelos interlocutores durante estas sequências; num outro estudo em situação 

escolar, Vieira, 1988, releva escassos episódios deste tipo). Esta modalidade de resposta, 

que pode revestir diversas formas (como um comentário à sinceridade do AS ou à sua 

formulação), revela um professor atento ao conteúdo mas também à forma linguística e 

interlocutiva da intervenção do aluno (A: l/C; A: 19/5; A: 10/S). Denota ainda o seu 

grau de envolvimento na troca, como sublinha Deen (1994), que o relaciona com o 

tempo passado na negociação de um objecto. Sinclair & Brazil (1982: 36) põem em 

paralelo este comportamento, que é encorajador da iniciativa verbal, com o estilo 

comunicativo do professor. 

Temos também numerosos exemplos onde não observámos qualquer reacção do 

interlocutor (embora ela possa existir ou ser fornecida por um outro sujeito da aula, 

dispensando a intervenção do legítimo alocutário), sobretudo da parte do professor 

(8,7% contra 1,4% do aluno), situação que já foi comentada atrás, quando nos referimos 

à negligência pela tomada de uma palavra atribuída. Notámos finalmente reacções 

inadequadas, aquelas que, por um motivo ou por outro, não cumprem algumas das 

restrições interaccionais colocadas pelos AS, ocorrentes sobretudo no texto do professor 

(d. A: 4/S; A: 3/C; Bellack et aI, 1966, identificam análogas reacções). 

Gráfico 66: Reacção do interlocutor do AS 
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Os 4 professores mais uma vez se diferenciam na forma como reagem aos AS (d. 

anexo 24). 

Uma primeira constatação assaz evidente, e que pensamos dar conta de uma 

particularidade do corpus A, é o facto de nesta turma aparecerem em mais larga escala 

reacções-réplica (16,5%, contra 0,3% de B, 4,4% de C e 0,3% de D). A observação mais 

atenta das TAS onde ocorrem essas reacções, que se disseminam por todos os objectos 

discursivos, mostra que o professor (mas também o aluno) procura essencialmente 

trabalhar a realização linguística do AS, no sentido de fazer dele um acto formulado em 

FLE e comunicativamente aceitável (A: 9/0; A: l/C; A: 7/C; A: 2/5; A: 3/5; A: 11/5; 

A: 19/5; A: 2/G; A: 4/COM; A: 4/P; A: 5/P; A: 1/ ACT, etc). Deste modo, mostra-se, na 

prática, coerente com o seu pensamento metodológico, já que aproveita as ocasiões que 

lhe aparecem para tutelar a actividade comunicativa dos alunos em LE, ajudando-os a 

realizarem as suas intenções mais autênticas e espontâneas nesta língua, assim 

contribuindo para desenvolver uma competência de utilização que a análise dos meios 

comunicativos mobilizados mostrou ser real. 

Esta mesma preocupação está em grande parte ausente das turmas B e D, que 

perseguem outro tipo de objectivos, e aparece, embora com pouco significado, na turma 

~, o segundo contexto de maior recurso à LE. 

Um outro aspecto curioso é que o professor A (e um pouco também o C), parece 

às vezes estar mais preocupado com a realização verbal do AS, ou em melhorar as 

competências comunicativas dos aprendentes, do que em satisfazer as suas solicitações, 

já que encontramos 2,7% de réplicas sem continuação de novo espalhadas por quase 

todos os objectos discursivos (A: 5/P). 

Reforçando as afirmações anteriores, verificámos também que na turma A os 

próprios alunos são capazes de tutelar e monitorar a actividade linguístico-comunicativa 

dos colegas (A: 2/G; A: 27/ET; A: 44/ ACT; A: 49/ ACT; A: 64/ ACT). 

De acordo com o que acabamos de dizer, não nos espanta encontrarmos de novo 

aqui dois blocos de professores que noutras ocasiões foram destacados: A e C por um 

lado, com uma menor frequência de reacções resposta, em C também devido a um 

aumento de reacções zero (11,2%, o valor mais elevado), e B e D por outro lado, com 

mais respostas registadas do professor. 

Note-se ainda em D um menor envolvimento dos alunos na resposta, a reforçar a 

afirmação que já tem sido feita noutros momentos de que existe uma mais baixa taxa de 

circulação comunicativa entre os aprendentes desta turma e uma maior centralização 

de todas as decisões no professor. 
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As respostas inadequadas são mais frequentes em A, que, na maior pressa 

interactiva, disponibiliza menos tempo para entender exactamente aquilo que o aluno 

lhe pede, ao mesmo tempo que se preocupa essencialmente com a realização em LE dos 

AS (A: 4/S; A: 3/C; A: 4/C; A: l/PROC), e em D, confrontado com incessantes pedidos 

de regulação da palavra e das actividades (D: 6/P; D: 21/P). A sua manifestação é 

reduzida em B, a turma onde a palavra menos circula, logo, onde se fala mais lentamente 

e se tem mais tempo para ponderar aquilo que se diz, ao mesmo tempo que a postura 

mais académica da turma conduz a intervenções conversacionalmente mais pertinentes. 

As distinções mais relevantes que encontramos nestas reacções do interlocutor do 

AS, quando as agrupamos por objectos discursivos, decorrem, num primeiro momento, 

das que já notámos quando descrevemos os quadros participativos das TAS, tendo a 

ver mais propriamente com as decisões privilegiadas e diferenciadas dos seus locutores 

quanto ao sujeito pedagógico a quem atribuem a palavra (assim, por exemplo, se nos 

AS sobre o ET há uma maior frequência de atribuições da palavra ao aluno, logicamente 

que este responde aqui mais vezes) (d. anexo 24). 

Notamos ainda uma ausência de resposta mais significativa quando se trata de 

objectos ligados à organização da aula (16,1% na negociação da comunicação e da palavra 

ou 15% na do ET, contra 5,9% dos processos e 5,6% da língua), ausência que revela uma 

maior atenção à negociação dos conteúdos e dos processos. Esta tendência não é tão 

óbvia no professor A, de acordo com o que dissemos atrás quanto ao facto deste professor 

fazer de todos os AS oportunidades de negociação em LE, logo, rentabilizando-os 

enquanto meios privilegiados de trabalho na aula da competência comunicativa. Neste 

sentido, encontramos em A numerosas respostas com réplica na língua (23,2%), mas 

também na comunicação e na palavra (12,7%) ou no ET (21,9%). 

Mostra ainda esta análise por objecto que os alunos da turma B fazem circular os 

saberes entre si, mais do que todos os outros, quando se trata da L (6,2%), enquanto os 

da D raramente o fazem (1,9%), mostrando que o primeiro contexto promove e facilita 

uma relação pedagógica entre os alunos que passa pela discusão dos conteúdos e que 

nele existe portanto uma maior partilha do saber. 

5.3.2. Envolvimento de outros sujeitos 

Se a análise da reacção do interlocutor do AS é de grande interesse porque revela 

a atenção concedida às iniciativas dos aprendentes, pensamos que importa também 

observar o comportamento activo da totalidade da turma aquando da elaboração das 
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respostas, isto é, observar o envolvimento na sua construção de outros sujeitos 

participantes da aula mas não directamente seleccionados como interlocutores do AS, 

estando por conseguinte excluídos do quadro interlocutivo inicialmente definido por 

AI. 

Esse envolvimento, para além de revelar a importância conversacional das TAS 

na estrutura da aula e a relevância que lhes é concedida pelos sujeitos em termos de um 

processo de ensino/aprendizagem em curso, é ainda um sinal de que o discurso 

pedagógico é efectivamente construído em cooperação. 

A análise das respostas concedidas ao AS pelo seu interlocutor mostra que em 

86,5% dos casos não há qualquer envolvimento conversacional directo de outros sujeitos na 

elaboração da resposta, um valor bastante elevado, generalizado às quatro turmas, que 

indicia a tendência para uma rede de circulação comunicativa de reduzida amplitude e 

definida pelo AS (d. gráfico 67 e anexo 24). 

Porém, a maior parte dos casos de envolvimento que encontrámos demonstram 

quase sempre uma explosão da TAS, com toda a turma a ajudar, espontaneamente ou 

incitada, na fabricação progressiva da resposta (6,5%) (A: 10/5; A: 13/5; A: 14/5; A: 

34/5; A: 25/5; A: 30/5; A: 2/G; A: 8/COM; C: 13/5; C: 9/G; B: 13/0; B: 5/5; B: 30/5). 

Em situações menos frequentes, é exclusivamente um outro aluno que ajuda a dar 

a resposta, normalmente aquele que está mais próximo espacialmente de A1 (B: 12/0; 

B: 19/0; B: 38/5; B: 47/5). 

Verificamos ainda 1,7% de TAS nas quais o professor se envolve, não querendo ser 

espectador passivo na sala de aula (d. C: 13/5). 

Gráfico 67: Envolvimento de outros sujeitos na construção da reacção 
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Embora as quatro turmas confirmem este quadro, na C existe um menor 

envolvimento conversacional que por sua vez é mais notório em B, turma que revela 

igualmente uma maior tendência para o envolvimento activo de um único aluno na 

troca (6,1%), enquanto na A se nota a preferência por uma maior generalização (d. 

anexo 24). 

Partimos para esta análise com a convicção de que o grau de envolvimento na 

resposta ao AS varia consoante o seu tópico, ou, mais concretamente, consoante a 

importância pedagógica que lhe concedem os sujeitos. Por diversas ocasiões fomos 

dizendo que se delineava uma tendência para conceder um maior relevo às TAS sobre o 

objecto e os processos de aprendizagem. No quadro desta categoria de análise, confirmámos 

esta convicção, verificando que os valores totais de não envolvimento nestes dois objectos 

são inferiores aos outros e à tendência global do corpus (80,6% e 70,6% respectivamente, 

contra uma tendência de 86,5%; d. anexo 24). O gráfico 68, onde de novo se simplificam 

os dados, agrupando-se objectos e categorias, é bastante claro a este propósito. 

Gráfico 68: Envolvimento de outros sujeitos na construção da reacção em função dos objectos 

discursivos 
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Quanto às quatro turmas, a A é aquela que mais se envolve na discussão 

generalizada do objecto língua (18,8% de TAS onde a turma se envolve), o que se explica 

pela maior capacidade comunicativa e de intervenção destes alunos e ainda pela atenção 

vigilante a um discurso que, por ser rápido, os solicita constantemente. C continua, 
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nestas TAS, um professor que se envolve espontaneamente nas trocas frequentes entre 

os alunos (d. anexo 24). 

Também o envolvimento da turma A na comunicação da aula é superior ao das 

outras, o que já não acontece com mais nenhum objecto, embora agora se trate de um 

envolvimento mais restrito. 

Os alunos da turma B, confrontados com actividades de linguagem mais complexas, 

são os que mais ajudam o professor a esclarecê-las, enquanto os de C e D, turmas que 

actualizam um menor leque de estratégias, se mantêm mais afastados. 

Note-se ainda um não envolvimento total da turma C no objecto ET, a contrastar 

com atitude inversa da turma D, cujo professor chama a si a resposta a 23,1% das 

solicitações que não lhe são dirigidas. 

Finalmente, é notório o grau de envolvimento na construção da reacção às TAS 

processuais, embora o pequeno número de ocorrências não aconselhe uma análise por 

professor. 

5.4. Estrutura interna 

5.4.1. Quanto ao número/função das intervenções 

A estrutura interna das TAS, no que diz respeito à relação entre o número de 

intervenções e respectiva função, está obviamente dependente dos comportamentos 

pedagógico-comunicativos dos sujeitos, particularmente daqueles que acabamos de 

descrever, tais como da decisão do professor em ignorar ou rejeitar a solicitação, em 

incluí-la rapida e harmoniosamente na estrutura da aula ou em aproveitá-la para a 

construção de um episódio mais demorado, abandonando temporariamente a actividade 

em curso (d. Mehan, 1979, ou Merritt, 1982). Assim, ela será tanto mais complexa 

quanto mais a turma nela investir conversacional e pedagogicamente. 

o nosso corpus apresenta um total de 9,9% de trocas que considerámos na 

categoria truncadas, sejam elas efectivas, retóricas, duvidosas ou falsas, um valor que, apesar 

de não ser muito elevado, demonstra alguma pouca atenção das turmas às iniciativas 

dos alunos, mesmo se 1% dessas iniciativas não exigem, de facto, uma resposta do 

iriterlocutor (d. discussão deste aspecto atrás; o estudo de Vasseur, 1991, permite concluir 

que este fenómeno está também presente em contextos exolingues, onde nem sempre as 

solicitações originam sequências paralelas de resolução, facto que Dausendschõn-Gay 
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& Kraft, 1991, relacionam com uma atitude não-cooperativa do LN ou então com a 

ausência de um contrato didáctico entre os sujeitos). Note-se, por exemplo, trocas 

falsamente truncadas, quando as solicitações se antecipam à actividade (C: l/COM), 

retóricas, com o aluno a dirigir-se a si mesmo (B: 39/5) ou duvidosas, quando pressupomos 

a existência efectiva de uma resposta que não se manifesta na transcrição (C: 2/COM). 

Importa sublinhar o efeito potencialmente negativo e desencorajador destas trocas sobre 

o comportamento de solicitação, conforme dissemos no capítulo 1, em particular por 

desenvolverem no aprendente a representação de que esta situação verbal não é aberta 

à iniciativa. 

Maioritariamente, as TAS são binárias (63,3%), preferindo-se respostas concisas a 

solicitações também concisas e, consequentemente, fugazes e de reduzida proeminência 

interactiva, embora em 11,6% das vezes se tratem de episódios com uma estrutura 

binária complexa (d. gráfico 69 e idênticos resultados em Vieira, 1988). 

No entanto, e para além de termos identificado 8,1% de TAS ternárias, nas quais 

comummente se verificam reforços, ratificações da resposta ou outros comentários 

metadiscursivos que permitem avaliar o grau de satisfação conseguido (A: 15/COM; B: 

10/0; B: 19/0; B: 1/5; B: 3/5), encontramos 16,5% de TAS complexas, algumas delas 

extremamente elaboradas, onde o esforço de toda a turma é significativo, podendo-se 

mesmo estender por largos períodos de tempo (D: l1/F; D: 16/G; A: 2/G; A: 2/COM; 

C: 6/G; B: 30/G; B: 4/0 ou B: 4/PROq (d. o estudo de De Gaulmyn, 1991, em situação 

de comunicação endolingue, que releva esta mesma coexistência de diferentes formatos 

estru turais). 

Gráfico 69: Estrutura interna das TAS 
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Importa desde já observar que os tópicos destes episódios exercem uma grande 

influência sobre a sua estrutura, conforme releva da leitura do gráfico 70, onde mais 

uma vez se procedeu ao seu agrupamento em dois blocos (cf. anexo 25 para os dados 

detalhados). 

Assim, e como seria de esperar, as TAS complexas são mais frequentes quando a 

negociação se focaliza sobre o objecto de aprendizagem (26,6%), ou sobre os processos 

(17,6%), o que traduz a maior acuidade e complexidade das solicitações que estão na 

sua origem, a sua generalização por toda a turma, assim como a maior vontade 

pedagógica em satisfazê-las e em aproveitá-las em termos da condução da aula. De 

igual modo, são menos raras no objecto-língua trocas truncadas (6,4%). Os episódios que 

se debruçam sobre os aspectos metodológicos, até devido às finalidades e valores 

comunicativos dos AS (cf. atrás), são mais vulgarmemente concisos e rápidos. 

Gráfico 70: Estrutura interna das TAS em função dos objectos discursivos 

Das quatro turmas, C é aquela onde mais observamos trocas truncadas, de acordo 

com a pouca disponibilidade demonstrada pelo docente em aceitar a emergência destes 

episódios. Os outros três contextos apresentam valores muito semelhantes (cf. anexo 

25). Note-se ainda que os alunos C colocam mais solicitações retóricas. No entanto, esta 

é também uma das turmas onde mais se verificam trocas complexas, logo a seguir à A, 

que lidera com grande destaque esta categoria (com 24,1% das trocas), no quadro de 

um esforço comunicativo já amplamente exemplificado. As turmas B e D, que não 

aproveitam estes momentos para a prática da língua, são as que mais trocas binárias e 

ternárias apresentam, cerca de 1/3. 
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A distribuição por professor e por objecto discursivo das várias categorias 

consideradas para analisar a estrutura interna das trocas complementa ou confirma 

algumas destas conclusões (d. anexo 25 e gráficos 71 e 72, onde se mantêm os mesmos 

agrupamentos de tópicos). 

Assim, e começando pela TAS sobre L+PROC, observamos o elevado valor de 

estruturas complexas em A, uma turma onde também existem mais trocas truncadas 

deste tipo. C é o contexto onde menos se deixam passar sem resposta estas solicitações 

(d. gráfico 71). 

Gráfico 71: Estrutura interna das TAS sobre L+PROC: comparação das quatro turmas 
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Confrontando estes resultados com os obtidos nas TAS sobre E/A (d. gráfico 72), 

verificamos que as trocas complexas de A têm valores superiores à média, reforçando a 

ideia de que toda a solicitação, independentemente da sua focalização e complexidade, 

pode ser o ponto de partida de episódios mais ou menos longos de prática da LE (A: 

62/ ACT; A: 64 ACT; A: 2/COM). De igual modo, notamos que A desce a percentagem 

de trocas truncadas, ao contrário do que se passa nas restantes três turmas, o que 

confirma uma outra afirmação que já tínhamos atrás feito quanto ao facto deste professor 

privilegiar mais do que os outros tanto o conteúdo como a forma, servindo-se da língua

objecto como de qualquer outro tópico como pretexto para usar aLE. 

Contrariamente a A, a turma C sobe aqui extraordinariamente o seu valor de 

trocas truncadas, o que aponta para um professor pouco aberto à negociação de objectos 

metodológicos e ao uso do tempo da aula para os discutir, que exerce um apertado 

critério pedagógico na selecção dos AS que ascendem à palavra pública da aula. 
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Gráfico 72: Estrutura interna das TAS sobre E/A: comparação das quatro turmas 
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5.4.2. Quanto à disposição no texto 

Estas trocas dispõem-se no texto na sua grande parte de um modo linear (82,3%), 

sendo as várias intervenções que as compõem contíguas, o que facilita a sua delimitação 

(cf. gráfico 73). 

As interrupções que por vezes surgem são normalmente muito curtas, retomando

se rapidamente a troca, e justificam-se quase sempre no facto do AS realizar rupturas 

conversacionais por vezes muito abruptas, com movimentos de infracção discursiva 

que o professor recusa, terminando a troca interrompida e só depois completando a 

outra entretanto iniciada (A: 10/S; A: 23/S; D: 12/F; D: 21/F). Frequentes são também 

as retomas devidas à insistência do aluno, que vê negligenciado ou ignorado o seu primeiro 

movimento solicitador (B: 52/G?). Notam-se ainda breves interrupções provocadas por 

outras TAS encaixadas que denotam outras tantas infracções discursivas, ou por 

comportamentos dos aprendentes pouco respeitadores de episódios nos quais o professor 

privilegia discursivamente um dos alunos (cf. A: 14/S com A: 47/ ACT; D: 24/F com D: 

25/F; D: 22/0 com D: 15/?; D: 28/G com D: 23/P, D: 21/P e D: 22/P; D: 2/F; B: 4/G 

com B: 1/IND/0). Por vezes, a interrupção é mais longa, com o professor a continuar as 

actividades, retomando à frente o tópico iniciado pelo aluno, como se verifica em A: 9/ 

G. Um outro caso ocorre quando é o próprio AI que, após uma primeira solicitação 

hesitante para si mesmo, decide insistir e inscrevê-la no discurso público da aula (D: 

13/S). 
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Gráfico 73: Disposição das TAS no texto 
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Estes valores são constantes em todas as turmas, constituindo mais um dos 

invariantes deste tipo de trocas (d. anexo 25). Nota-se no entanto mais trocas de 

interrupção/retoma quando se abordam factos linguísticos ou processuais, o que tem a 

ver com a maior proeIIÚnência concedida a estes mesmos factos, já que professor e 

alunos não querem tratá-los de um modo encaixado entre outros movimentos 

discursivos. 

5.5. Tempo de palavra 

A duração das TAS, sempre estimada de acordo com as medidas que temos 

vindo a usar, dá-nos uma indicação mais concisa de como ocupam o tempo da aula, 

precisando muitas das análises feitas anteriormente, e concretizam os dados já 

apresentados neste capítulo, ponto 2, repartindo-os por troca e por objecto discursivo. 

O anexo 26 apresenta e organiza todos os elementos que a este propósito foram 

compilados. 

A tendência clara do corpus é para trocas curtas, de tipo par adjacente, que 

ocupam ou >1-2 intervenções/linhas (47,1 % e 42,7% respectivamente), ou >2-4 intervenções/ 

linhas (20,4% e 21,9%, respectivamente), confirmando o que temos vindo a notar quanto 

ao reduzido aproveitamento das solicitações para a construção de aula, também posto 

em destaque por Vieira (1988) ou Kumaravadivelu (1992) (d. gráfico 74). Se somarmos 

a estes valores os das trocas que ocupam até 1 intervenção/linha (13,9% e 10,3%, na 

ordem indicada), temos que 74,9% das TAS ocupam até 4 linhas inclusivé e 81,4% até 4 

intervenções inclusivé. Conclui-se daqui que a grande maioria dos episódios 

conversacionais em análise são muito curtos, o seu tratamento é breve, logo, a sua 

relevância para a construção da aula não é muito significativa, e que o professor se 

apoia preferencialmente noutro tipo de intervenções do aluno, de carácter mais 

responsivo, ou noutras configurações adaptativas, para fazer evoluir as interacções. 

Observamos, no entanto, algumas TAS mais longas, que parecem traduzir da parte 
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dos sujeitos que as fabricam a consciência de problemas mais pertinentes que lhes 

exigem um maior esforço, embora a sua frequência diminua à medida que as categorias 

representam episódios cada vez maiores (d. noutras categorias atrás o aparecimento de 

trocas merecedoras de uma maior atenção da parte dos sujeitos). À parte escassas TAS 

com mais de 20 linhas/intervenções (1,5% e 0,9%, respectivamente), situadas preferen

cialmente no objecto língua ou nos processos, ou ainda noutros objectos mas aqui 

exclusivamente no corpus A (d. o que atrás foi dito sobre o aproveitamento destes 

episódios nesta turma)9, encontrámos ainda 23,5%/17,5% de eventos que se situam nas 

três outras categorias que evocam episódios longos, respectivamente para o número de linhas 

e para o número de intervenções. Note-se que as TAS longas (> de 4linhas/intervenções) 

ocorrem sobretudo nas trocas sobre a língua (39,8% para o número de linhas e 27,9% para 

o de intervenções), reforçando o quadro já repetidamente exposto quanto ao maior 

relevo concedido ao saber na negociação verbal da aula (d. anexo 26). 

Observamos ainda um afastamento cada vez mais significativo entre a percentagem 

de número de linhas e a de intervenções à medida que as TAS vão sendo maiores, com 

as intervenções a ocuparem cada vez mais linhas, facto particularmente evidente nas 

trocas sobre a língua. Assim, os episódios maiores suscitam também intervenções verbais 

mais longas, isto é, as TAS às quais os sujeitos concedem um maior relevo são também 

aquelas nas quais cada intervenção sua é mais demorada, mais complexa, situação cuja 

incidência no saber verbal é muito evidente no corpus que analisámos. 

Gráfico 74: Tempo de palavra das TAS 
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9 As TAS mais longas do corpus são as seguintes: A:2/G; A:2/COM; A:64/ ACT; A:5/PROC; B:4/ 
O; B:3/G; B:30/G; B:35/G; B:2/MIST; B:6/COM; B:4/PROC; C:6/G; D:ll/F; D:16/G; D:28/G. 
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No cômputo geral das quatro turmas, C é aquela onde mais se registam 

intervenções menores (de O a 1 linhas/intervenções), já que é também a que maior 

índice apresenta de trocas truncadas (d. anexo 26). No entanto, as percentagens obtidas 

por todas elas nas duas mais pequenas medidas consideradas são bastante semelhantes, 

pouco mais de 50% com uma variação de 1.5%, levando-nos a afirmar que este é mais 

um aspecto invariante na configuração pedagógica das TAS. 

As turmas diferenciam-se de algum modo entre si na capacidade que têm de 

construir ou não TAS longas, conforme se verifica no gráfico "75, que exemplifica esta 

afirmação no que toca ao número de linhas ocupado pelos episódios. Excluindo as TAS 

com mais de 20 intervenções/linhas, raras e com níveis de ocorrência semelhantes nas 

quatro turmas, notamos um maior índice de TAS longas em todos os intervalos acima 

de 4 linhas/intervenções em A, diferenciando-se progressivamente das outras turmas à 

medida que os intervalos representam trocas cada vez mais longas. As restantes três 

turmas permanecem com valores semelhantes. 

Gráfico 75: TAS longas (linhas): comparação das quatro turmas 
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A tabela 18, que apresenta os valores obtidos pelas TAS longas nos mesmos dois 

agrupamentos de objectos que temos vindo a utilizar para mais claramente destacar 

certos factos, precisa as conclusões anteriores quanto à mobilização de procedimentos 

diversificados em função do tópico das trocas, mesmo se todas as quatro turmas 

manifestam idêntica tendência para um maior esforço de palavra quando a troca se 

debruça sobre a língua ou os processos. 
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Assim, A e D realizam mais vezes TAS longas sobre L+PROC, em conformidade 

com certas qualidades destes contextos, já por diversas vezes referidas. Note-se aqui o 

maior esforço de circulação da palavra na turma A, manifestado pela menor diferença 

entre a percentagem de intervenções a de linhas transcritas. B e C apostam menos neste 

tipo de trocas, por motivos diferentes: B porque raramente demora muito tempo numa 

só coisa; C porque mantém uma relação de grande dependência com os planos que 

concebe e ainda porque vive com angústia o desenrolar dos 50 minutos da aula. 

Quanto às TAS sobre E/A, verificamos em todas as turmas um menor empenho 

verbal, menos óbvio em A e C, já que as aproveitam também para praticar a língua. 

Tabela 18: Distribuição das TAS longas pelos objectos discursivos: comparação das quatro 

turmas 

L+PROC E/A 

Corpus Linhas (%) Intervenções (%) Linhas (%) Intervenções (%) 

A 43,2 35,1 25,7 19,8 

B 35,1 20,2 12,4 10,1 

C 36,1 27,8 19,4 14,3 

D 44,1 33,3 10,8 7,8 

Concluindo, todos os contextos investigados denotam um razoável grau de 

disponibilidade para com as solicitações dos alunos, embora prestem uma maior atenção 

àquelas que se debruçam sobre o objecto do saber e os processos para o aprender .. 

Por outro lado, se as quatro turmas manifestam uma nítida preferência por trocas 

de adaptação curtas, algumas transformam mais do que outras as iniciativas dos 

aprendentes em ponto de partida de trocas adaptadas com forte incidência na construção 

do discurso da aula. 

5.6. Grau de satisfação na finalização 

Importa ainda verificar como se finaliza a TAS, ou, mais propriamente, se satisfaz 

as condições enunciativas do AS e as suas finalidades. 

Em poucos episódios o aluno que solicita realiza intervenções claras onde 

demonstra o seu grau de satisfação face à troca pela qual é responsável (d. atrás uma 

estrutura interna preferencialmente binária). Assim, a categorização das TAS quanto a 

este aspecto não se pode apoiar exclusivamente em tais demonstrações e exige a 
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comparação entre o AS e a reacção, assim como a observação atenta do desenrolar da 

aula, com a finalidade de recolher informações elucidativas sobre o êxito da troca (ver, 

por exemplo, A: 24;S ou A: 27;S, trocas cujo fracasso se observa no decorrer da aula). 

Deste modo, o facto de classificarmos uma TAS como interaccionalmente completa não 

equivale em termos absolutos a afirmar que AI ficou satisfeito, mas tão só que não há 

sinais no texto transcrito que permitam concluir o contrário. 

Em 77,8% das TAS observadas encontramos um grau de satisfação positivo, um 

valor constante em todas turmas que traduz mais um dos aspectos convergentes nesta 

caracterização (cf. anexo 27 e gráfico 76). 

Todavia, e para além dos valores ainda elevados de TAS que não conseguimos 

classificar deste ponto de vista, encontramos um número significativo de trocas que não 

satisfazem os alunos1o, quer porque são truncadas, quer porque são interaccionalmente 

incompletas, quer porque as respostas não respeitam as finalidades iniciais do AS, quer 

ainda porque são de tal modo confusas que se tornam ininteligíveis (17,1% de trocas não 

satisfatórias). 

Gráfico 76: Grau de satisfação na finalização das TAS 
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Nas quatro turmas, a B é aquela onde mais satisfação se obtém nas TAS, e C 

aquela onde menos elas correspondem às expectativas dos alunos. 

Já por várias vezes vimos que nas TAS sobre a língua os sujeitos dispendem um 

maior esforço adaptativo. Nesta categoria também se evidencia este facto, seja porque 

verificamos neste tipo de TAS um menor valor de trocas truncadas, seja porque aquelas 

que não obtêm consenso interaccional são menos frequentes (cf. anexo 27). Assim, os 

professores negligenciam com mais frequência solicitações sobre a palavra ou sobre o 

10 Para exemplificar TAS sem sucesso devido a respostas extremamente confusas, ver: B: 7/G; B: 8/G; 
B: 9/G; B: 10/G; B: l1/G; B: 12/G ou então B: 27/G, B: 28 / G, B: 29/G, B: 30/G. Notem-se ainda D: 6/ G e 
D: 8/G ou então: D: 127/ ACT; D: 128/ ACT; D: 129/ ACT. 
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espaço do que solicitações sobre o saber, o que podemos relacionar com a sua consciência 

profissional e com a valorização do conhecimento a ensinar/aprender neste contexto 

comunicativo. 

Espantou-nos neste quadro a elevada frequência de trocas com grau negativo de 

satisfação no objecto processos, a mostrar a dificuldade que os contextos pedagógicos 

têm em lidar com esta questão e a apontar para um tema de formação de grande 

pertinência (A: l/PROC; A: 3/PROC; A: 4/PROC; D: 3/PROC?; D: 4/PROC). 

Acrescente-se também que a taxa de trocas sem satisfação interaccional é elevada 

quando se trata da palavra e do espaço/tempo, parecendo que estes são aspectos que o 

professor está menos aberto a negociar. Por seu turno, a negociação das actividades, que 

vimos incidir sobretudo sobre as instruções pedagógicas e a sua clarificação, recolhe 

um elevado número de consenso interaccional, na medida em que a importância das 

tarefas na aula de FLE justifica uma atenção acrescida às suas condições de realização e 

aos problemas que se possam levantar. 

De realçar o facto do professor A, que não dá especial importância às TAS sobre 

L ou PROC, aumentar aqui a média do grau negativo de satisfação (20,2% de trocas, 

para uma média de 18,7%). 

Note-se de novo que, no objecto língua, a turma B apresenta índices de insucesso 

menos elevados do que as outras, acompanhada de perto pela D, o que mostra que 

estes professores atentam nos alunos e nas suas dificuldades, procurando interpretá-las 

e resolvê-las no quadro da aula. B aumenta porém bastante a frequência de trocas não 

satisfeitas noutros tópicos. 

5.7. Síntese 

As TAS no contexto escolar observado são trocas construídas preferencialmente 

em LE, curtas, duais, completas, com uma estrutura interna linear e binária, formadas 

por um movimento de solicitação preciso seguido de uma resposta concreta e objectiva, 

normalmente do professor. Não dando azo à circulação da palavra pedagógica, mantêm

se dentro do quadro interlocutivo inicialmente definido pelo aprendente que as suscita. 

Todavia, e à semelhança do que tínhamos notado para o AS, verificamos que 

algumas trocas são mais complexas nos vários níveis de análise considerados (mais 

longas, envolvendo um maior número de sujeitos, com uma estrutura mais diversificada, 

um maior índice de circulação da palavra e um grau de possibilidade de não satisfação 

das restrições colocadas pelo AS mais reduzido). Tais trocas são essencialmente aquelas 

que se debruçam sobre a língua ou sobre os processos de aprendizagem, o que revela 
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uma hierarquização das iniciativas dos aprendentes correspondente a um sentido de 

prioridade e à aplicação de um critério de pertinência pedagógica quanto ao que importa 

realizar em aula de línguas. Definido localmente, esse critério justifica-se no quadro de 

cada situação precisa e consequentemente está sujeito a variações intra- e intercontextuais. 

Num sentido inverso, encontrámos alguns episódios que não merecem qualquer 

atenção dos sujeitos, que impedem a entrada da solicitação na rede interactiva da aula 

por razões que se prendem não só com aspectos internos ao movimento iniciador mas 

também com outros factos ligados à progressão do texto conversacional e à 

disponibilidade do professor para o negociar, naquele momentó preciso. 

Conclui-se assim que o relevo adquirido pela solicitação do aprendente na 

estrutura da aula, que foi apreciado por intermédio de múltiplas observações, está em 

grande parte dependente da aceitação que ela merece da parte do professor, seu gestor 

pedagógico, e que essa mesma aceitação é necessariamente ponderada no quadro de 

múltiplos constrangimentos locais e de um critério de pertinência pedagógica que só ele 

possui e que dita tratamentos diferenciais das questões (d. Cazden, 1988). 

Por outras palavras, a reacção mais ou menos prolongada e complexa que suscita 

decorre sempre de decisões que o professor tem de fazer em cada momento, no quadro 

de situações dilemáticas porque paradoxais (d. atrás, com Perrenoud, 1994b), procurando 

gerir do melhor modo múltiplas pressões, num compromisso constante entre, por um 

lado, a clara organização de um processo que pretende bem estruturado do ponto de 

vista de uma estrutura hierarquicamente superior e, por outro, a necessidade de atender 

aos problemas de aprendizagem que se vão manifestando e que em certos casos reflectem 

a heterogeneidade dos sujeitos que aprendem, sem esquecer em tudo isto um necessário 

princípio de economia ao perseguir os objectivos propostos (d. Waendendries, 1995b). 

Por outro lado, entre os factores que compõem o critério de pertinência pedagógica 

encontram-se ainda dimensões sociais e afectivas que não podem ser esquecidas na 

situação educativa e que impedem de falar numa racionalidade, mesmo que local, 

claramente estabelecida (d. Colletta, 1995: 49). É neste sentido que Puren (1995a: 146) 

defende a adopção de uma dupla centração das decisões educativas simultaneamente 

no professor e no aluno, avaliando múltiplos factores pertinentes. 

Deste modo, a decisão de seguir ou não os alunos nas suas incursões por terrenos 

mais ou menos desviantes exige ao professor o constante estabelecimento de prioridades 

na aula, prioridades cuja discussão é de uma extrema complexidade para o observador, 

já que só pode ser feita em função de projectos educativos próprios, bem 

contextualizados, e de uma lógica local (d. Puren, 1993). 

Nos capítulos seguintes teremos a oportunidade de retomar estas questões. 
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6. Estratégias pedagógico-comunicativas 

Concluímos esta análise com o estudo das estratégias pedagógico-comunicativas 

mobilizadas durante as TAS pelo professor e pelos alunos, baseando-nos na tipologia 

que concebemos e definimos atrás e cuja síntese se encontra na tabela 11 (Secção I: 

capítulo 4). Esta descrição fornece-nos informações importantes a propósito das 

habilidades pedagógico-comunicativas dos sujeitos que estão na aula, tal como das suas 

competências cognitivas e verbais, e, em especial, do modo como as actualizam em 

situação de adaptação e com que frequência. Note-se aqui, com Green, Weade & Graham 

(1988), que o que importa numa análise deste género não é tanto determinar quais as 

estratégias mobilizadas, mas antes a preferência relativa demonstrada por cada contexto 

de ensino/aprendizagem, preferência que permite observar opções pedagógicas 

singulares. 

Os anexos 28 e 29 apresentam os dados resultantes da abordagem agora proposta, 

organizados segundo os procedimentos habituais. Muito detalhados, incluem as 

percentagens dos três grandes grupos estratégicos considerados, domínio da língua, domínio 

das actividades pedagógico-comunicativas e domínio dos processos de ensino/aprendizagem, e 

ainda, dentro de cada um deles tomado como um todo, das estratégias que o compõem, 

notadas por troca e independentemente do número de vezes em que ocorrem em cada 

episódio e do número de sujeitos que a mobilizam. Sempre que as estratégias que 

especificam um determinado domínio foram objecto de uma maior precisão, 

inventariando-se sub-estratégias, estas últimas funcionam também como uma unidade, 

indicando-se as suas percentagens internas. Pretende-se com este procedimento não 

perder a perspectiva qualitativa da abordagem e ao mesmo tempo realçar os dados 

obtidos, de modo a facilitar a sua análise e a comparação entre os contextos. 

Algumas das estratégias inventariadas no capítulo 4 da Secção I não ocorrem no 

nosso corpus. Por este motivo, não constam nos quadros descritivos. 

6.1. Estratégias do professor 

O anexo 28 apresenta para o corpus total e para cada uma das quatro turmas as 

estratégias a que recorrem os professores durantes as TAS, organizadas por grupo 

estratégico e por objecto discursivo. 

O total de 1335 ocorrências, que equivalem a uma média de 1,3 estratégias por 

TAS, reforça desde logo a constatação de que a tendência das turmas é para tratar com 
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uma relativa simplicidade e rapidez as intervenções solicitadoras dos alunos, não 

dispendendo nelas um grande esforço. 

Uma primeira observação relativa aos 3 grandes grupos de estratégias mostra a 

predominância dos grupos I e II, com valores muito semelhantes (respectivamente 51% 

e 46,5%), apesar de um ligeiro predomínio das estratégias no domínio da língua (d. 

gráfico 77). 

Gráfico 77: Estratégias do professor 
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Fazendo uma análise por grupo de estratégias, e começando pelo primeiro, 

observamos que, dos quatro tipos presentes (indução/tutela, assistência solicitada, 

facilitação da intercompreensão e abandono), as mais representadas são as de assistência 

solicitada (68,3% das estratégias deste grupo), ou seja, as estratégias orientadas para a 

tutela do aprendente na resolução prática de problemas por ele identificados (d. gráfico 

78). 

Gráfico 78: Estratégias do professor no domínio da língua 
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No quadro das estratégias de assistência solicitada, o nosso corpus exemplifica 

13 bem diferenciadas (d. tabela 19). Mais recorrentes são aquelas em que o professor 

fornece ao aluno a informação solicitada, eventualmente confirmando ou infirmando dados 
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e hipóteses, em respostas rápidas e precisas a questões também precisas (note-se idêntica 

conclusão em Vieira, 1988, mostrando que raramente se fala explicitamente sobre as 

causas dos problemas, preferindo-se respostas imediatas que contenham o saber pedido) 

(A: 26/5; A: 29/5). No âmbito desta preferência, importa sublinhar a ausência de estímulo 

de um trabalho de busca do saber pelo aluno, preferindo-se uma solução mais rápida 

mas também, do ponto de vista cognitivo, mais pobre (d., com resultados semelhantes, 

Andersen, 1991; Bange, 1991a; Bartning, 1991; Langumier, 1990; Hudelot, 1992; Matthey, 

1991; 5chlyter-Westholm, 1991, entre outros). Matthey critica esta conduta pedagógica: 

"si l'enfant parvient à surmonter seul son probleme, iI a plus de chances de réaliser une 

acquisition qui si on le résoud à sa place" (1991: 10; d. discussão no capítulo 3). 

Encontramos ainda frequentemente um trabalho metalinguístico, através do qual o 

professor, apoiado ou não em metalinguagens especializadas, descreve o modo de 

funcionamento do sistema verbal (A: 9/G; A: 5/G; A: 3/0). De evidenciar o recurso a 

uma linguagem para-gramatical, ou a uma metalinguagem simplificada, muito específica, 

por vezes mesmo idiossincrática (como exemplo, note-se a construção da metáfora de 

uma prisão para abordar os verbos irregulares na turma B, como se vê em B6/ 30-33 e 

B6/ 242-245; Cicurel, 1985, encontra também metalinguagens deste tipo). Lembre-se 

neste momento, com Trevise (1992), que uma estratégia deste tipo tem mais possibilidades 

de surtir efeito se se situar ao alcance dos conhecimentos e raciocínios metalinguísticos 

do aprendente, apoiando-se na actividade metalinguística por ele desenvolvida em cada 

situação concreta. 

Destaque-se também um trabalho muito variado na LE, com o constante recurso a 

sinónimos, paráfrases, exemplificações, redundâncias, etc, com o qual o professor constrói 

efectivamente a resposta pedida, exigindo do aluno atenção à língua e a activação de 

operações de processamento verbal (A: 23/5; A: 11/5; A: 14/5). 

Identificámos ainda outras estratégias de menor expressão, entre as quais 

ressaltamos o recurso à LM, essencialmente por meio da tradução (B: 71/5; B: 72/5), e o . 
trabalho colaborativo, sempre que o professor não fornece o saber solicitado, procurando 

fabricá-lo com os aprendentes; para isso, constrói e tutela um itinerário de descoberta, 

alargando o problema à turma (A: 2/5; A: 10/5; A/ 16/5; A: 4/0). Note-se no entanto 

que raramente o aluno que solicita é incitado mais autonomamente nas suas competências 

cognitivo-verbais, o que confirma conclusões anteriores quanto à preferência por 

respostas dadas. Com ainda menor expressão encontramos, entre outros, episódios de 

manipulação de códigos não-verbais (A: 11/5) e de recurso ao contexto imediato (A: 27/5). 
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Tabela 19: Estratégias de assistência solicitada (Professor) 

Categorias % 
Trabalho LE 12,9 
Trabalho em metalinguagem 18,1 
Manipulação não-verbal 1,9 
Recurso à escrita 4,3 
Trabalho colaborativo 8,4 
Recurso ao contexto 2,4 
Controlo metacomunicativo 3,4 
Incitamento do aluno 1,5 
Fornecimento de resposta 37,4 
Recurso à LM 7,3 
Enriquecimento 0,4 
Evocação 1,1 
Apoio em obras de referência 0,9 
Total 100 

Quanto às estratégias de indução/tutela, também muito frequentes (20% do 

domínio da língua, d. gráfico 78), a sua mobilização traduz a vontade do docente de 

envolver o aluno na formulação da questão e de o acompanhar na produção verbal em 

LE ao longo da TAS, assumindo as suas funções de estimulador e facilitador da 

comunicação e conduzindo uma actividade cognitivo-verbal considerada útil no percurso 

de apropriação da LE (cf. o que se disse atrás). 

Destacam-se aqui as estratégias de provocação e assistência à produção verbal, com o 

professor a guiar e acompanhar no aluno no seu confronto comunicativo com a LE (A: 

9/0; A: 19/5; A: 31/5; A: 2/G; A: 3/COM), e ainda as constantes retroacções e avaliações, 

que permitem a este último consciencializar a sua competência em LE e o seu saber 

reflexivo acerca dessa mesma língua (A: 4/0). Note-se ainda o esforço de promover a 

circulação e confrontação de saberes, quando o professor envolve a turma no projecto 

comunicativo de A1, convidando-a a uma actividade de apoio verbal (A: 9/0; A: 2/5). 

Mais uma vez confirmamos a ausência de um trabalho que estimule a actividade cognitiva 

do aprendente, nomeadamente no que se refere a uma mais clara explicitação do problema 

colocado ou das suas causas (cf. tabela 20). 

Tabela 20: Estratégias de indução/tutela (professor) 

Categorias % 
Provocação da produção 31,6 
Assistência à actividade verbal 22,8 
Facilitação da tarefa 4,4 
Retroacção / avaliação 30,1 
Promoção da circulação do saber 9,6 
Provocação da actividade cognitiva 1,5 
Total 100 
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Se o abandono da troca é raro (0,3% das estratégias deste grupo, d. gráfico 78), 

notámos que muitas vezes o professor procura facilitar a intercompreensão (11,5% do 

mesmo grupo), na sequência de AS mais ou menos explícitos em que se apercebe da 

existência de problemas deste tipo nascidos na interacção da aula ou durante a construção 

da resposta pedida. O professor fá-lo sobretudo trabalhando a LE, com incidência em 

auto-reformulações, paráfrases, simplificações, redundâncias, retomas, modicações 

prosódicas e para-verbais (A: 13/COM; A: 16/COM; A: 17/COM). Também dentro 

destas estratégias, verificámos algum trabalho colaborativo (A: 2/COM) e a manipulação 

de sistemas não-verbais, para além de outras que podem ser consultadas na tabela 21, 

como o apoio em conhecimentos contextuais (A: IS/COM). 

Tabela 21: Estratégias de facilitação da intercompreensão (professor) 

Categorias % 
Trabalho em LE 60,3 
Trabalho em metalin~_agem 1,3 
Manpulação não-verbal 7,7 

Recurso à escrita 2,6 
Trabalho colaborativo 11,5 
Controlo metacomunicativo 6,4 
Incitamento do aluno 2,6 
Apoio no contexto 5,1 
RecursoàLM 2,6 
Total 100 

Passemos agora a observar o trabalho estratégico no âmbito do segundo grupo, 

no domínio das actividades pedagógico-comunicativas (d. anexo 28). 

Os três tipos presentes no nosso corpus distribuem-se conforme mostra o gráfico 

79, que evidencia o peso da organização do trabalho pedagógico, com grande destaque para 

as estratégias de esquematização, exibição e confirmação de formatos pedagógico-comunicativos 

(d. anexo 28), quando o professor chama a atenção para as regras e modalidades que 

presidem à realização das actividades, explicitando-as (A: 14/ ACT; A: 18/ ACT; A: 15/ 

ACT), seguidas das de regulação, quando ajusta essas mesmas regras às sugestões dos 

alunos (A: 72/ ACT; A: 78/ ACT; A: 86/ ACT; A: 95/ ACT). 

As estratégias afectivas, presentes sempre que o docente comenta, positiva ou 

negativamente, as atitudes dos alunos manifestadas no AS, são mais raras (B: 8/0; B: 

73/S). Note-se que, nalgumas situações, tais comentários funcionam simultaneamente 

como retroacção/avaliação (d. estratégia acima indicada, no grupo das de indução/tutela). 
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Em termos globais, este grupo estratégico mostra que o professor acredita na 

importância da clara compreensão por todos os alunos daquilo que lhes é exigido 

quando realizam as tarefas propostas, mas que está também disposto a negociá-las e a 

introduzir-lhes alterações, sempre que o julga conveniente. Evidencia ainda que o aluno 

tem algum papel na definição final daquilo que se faz em aula de LE e que as suas 

reacções e sugestões são aproveitadas por aquele a quem cabe regular este evento de 

comunicação. 

Gráfico 79: Estratégias do professor no domínio das actividades 
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Quanto ao terceiro grupo de estratégias, no âmbito dos processos de ensino/ 

aprendizagem, a sua reduzida ocorrência (2,1% do total) remete para a ausência de um 

trabalho sistemático com a competência de aprendizagem, já notada na análise em 

passos das 74 aulas (d. Anexo, volume I, capítulo 4: 4.1.3.; ver idêntica conclusão em 

Vieira, 1988). 

Dos três tipos de estratégias identificadas, a mais recorrente é a de organização dos 

processos, mais concretamente a informação ao aprendente de formas de controlar a sua 

aprendizagem e de melhorar o seu desempenho das tarefas (B: 6/PROC; B: 7/PROC; A: 

S/PROC). Encontrámos igualmente algumas estratégias de monitoração (B: 2/PROC; A: 

S/PROC) e de avaliação processual, do aluno, dos processos de aprendizagem ou ainda 

dos processos didácticos (B: S/PROC) (d. gráfico 80 e anexo 28). 
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Gráfico 80: Estratégias do professor no domínio dos processos 
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As estratégias mobilizadas pelo professor para tratar os AS não são independentes 

do tópico discursivo, como não o são a sua frequência e variedade. 

A tabela 22, cujo objectivo é ilustrar esta afirmação no que toca à variedade 

estratégica, mostra, por exemplo, que 85,3% das estratégias mobilizadas durante as TAS 

sobre a língua são do grupo I, o que equivale a uma média por troca de 1.4, enquanto a 

negociação solicitada das ACT só envolve 10,9% de estratégias deste grupo, numa média 

de 0.1. Assim, podemos afirmar que os professores mobilizam muito pouco estratégias 

do domínio da língua para tratar questões colocadas a propósito da organização da aula, 

não aproveitando consequentemente estas oportunidades de comunicação autêntica para 

a prática da LE, embora em objectos como a comunicação ou os processos essa mobilização 

seja mais evidente (uma média por troca de respectivamente 0,5 e 0,4). 

Tabela 22: Distribuição das estratégias do professor pelos objectos discursivos 

Objectos L COM+P ACf Ef PROC Total 
Estratégias 

Domínio da língua % 85,3 40,4 10,9 19,7 24 51 
Média por troca 1,4 0,5 0,1 0,2 0,4 0,6 

Domínio das actividades % 12,8 59,1 87,7 80,3 20 46,S 
Média por troca 0,2 0,7 0,9 0,8 0,3 0,6 

Domínio dos processos % 1,3 0,5 1,2 O 56 2,1 
Média por troca 0,02 0,01 0,01 O 0,8 0,03 

Total % 100 100 100 100 100 100 
Média por troca 1,7 1,1 1 1 1,5 1,3 

Por seu turno, as estratégias do grupo II apresentam uma maior média por troca 

nos episódios de tipo ACT e ET, equivalendo respectivamente a 87,7% e 80,3% do total 

das estratégias a que recorrem os sujeitos nestas ocasiões. Note-se que estas estratégias 

se disseminam por todos os objectos, já que os docentes regulam o trabalho pedagógico 
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também quando se referem ao saber, à comunicação ou aos processos de aprendizagem 

(A: 3/5; A: 8/5; A: 2/PROC). 

Resta referir que as estratégias do grupo III, no domínio dos processos de ensino/ 

aprendizagem, surgem com frequência exclusivamente nas trocas de tipoPROC (56%, o 

que equivale a uma média de 0,8), sendo raras em todos os outros episódios. O reduzido 

número de trocas PROC explica assim a ocorrência quase negligenciável destas 

estratégias no nosso corpus (2,1% do total). A ausência de um trabalho sobre os processos 

quando o que está em causa é a língua revela um tratamento dos problemas de 

aprendizagem que se situa ao nível do objecto do saber, ou do enunciado (cf. Vieira, 

1988, com idêntica conclusão). 

Em termos da frequência relativa das estratégias que são mobilizadas em cada 

um dos objectos discursivos, notamos, ainda com a tabela 22, que os sujeitos se envolvem 

mais esforçadamente na construção do saber em LE do que na resolução de questões 

ligadas ao modo de organização do trabalho pedagógico. Assim, neste objecto regista-se um 

maior número de estratégias, equivalendo a uma média por episódio superior (ver 

Apfelbaum, 1991a, e Cicurel, 1985, que confirmam a ocorrência de estratégias múltiplas 

para resolver os problemas considerados mais pertinentes, comportamento que traduz 

uma intenção pedagógica de eficiência; para ilustrar episódios que merecem um 

diversificado trabalho estratégico, cf: A: 12/5; A: 14/5; A: 23/5; A: 5/G). Idêntico 

procedimento, embora menos vincado, tem lugar aquando das raras TAS processuais. 

Passemos agora a observar o comportamento estratégico de cada professor nas 

TAS (cf. anexo 28, corpus A, B, C e D). 

Uma primeira constatação que nos vem da média de estratégias por episódio, é 

que ela é muito semelhante, o que remete para aspectos invariantes do tratamento 

pedagógico deste tipo de intervenções, embora A e B tenham uma média ligeiramente 

superior a D (1,3 contra 1,2) e C se destaque pela média mais baixa (1,1) e, 

consequentemente, como o professor cujo esforço estratégico neste tipo de trocas é mais 

limitado. 

Em termos dos três grupos estratégicos, notamos que o professor B, e logo de 

seguida o A, são aqueles que mais estratégias de linguagem mobilizam quando fabricam 

as TAS (56,9% e 51,5% respectivamente), sendo também os únicos dois que nestas 

trocas apostam mais neste grupo estratégico do que em qualquer outro, acreditando 

que a aula de LE é antes de mais um espaço de trabalho com a língua e que tudo pode 

servir de pretexto para esse trabalho (cf. gráfico 81 e tabela 23). 
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Gráfico 81: Estratégias do professor: comparação das quatro turmas 
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Esta afirmação é particularmente verdadeira para o professor A. Com efeito, se o 

seu valor elevado em B se justifica essencialmente porque nesta turma ocorrem mais 

TAS sobre a língua, tendo em conta, como vimos acima, que este objecto discursivo 

proporciona mais oportunidades de mobilização deste grupo estratégico, em A, onde as 

TAS sobre a língua não assumem um lugar de destaque, deve-se à mobilização pelo 

professor de mais estratégias no domínio da língua quando o que está em causa não é o 

saber (d. anexo 28). Assim, o professor A é o que mais e de um modo mais constante e 

diversificado trabalha a LE em todas as ocasiões observadas (d. tabela 23). Esta afirmação 

necessita de ser relacionada com o conhecimento do conteúdo que tem este professor. 

Locutor francófono comunicativamente hábil, A realiza com mais facilidade o trabalho 

com a LE que lhe é solicitado nas TAS, assumindo funções defonte de recursos linguísticos, 

funções que são complexas para professores com uma relação mais distante e mais 

académica com o francês (d. estudo de Moreira, 1990, e discussão à frente, no capítulo 4). 

Tabela 23: Média por troca das estratégias do professor em função dos objectos discursivos: 

comparação das quatro turmas 

Objectos L COMP+P ACf ET PROC Total 
Estratégias A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

Domínio da língua 1,3 1,5 1,5 1,4 0,6 0,6 0,4 0,2 0,3 ° 0,1 0,03 0,4 ° 0,2 ° 0,8 0,3 ° ° 0,7 0,8 0,6 0,5 

Domfnio das actividades 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7 0,7 0,5 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 ° 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 
Domínio dos processos 0,03 0,02 0,03 0,02 ° ° 0,03 ° 0,02 0,02 0,02 ° ° ° ° ° 0,8 0,7 1 1 0,03 0,03 0,03 0,02 
Total 1,5 1,7 1,8 1,7 1,3 1,2 0,9 1 1,2 0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 1 0,8 2 1,3 1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,2 

Paralelamente, as estratégias do tipo II assumem particular destaque em D, o 

professor que mais uma vez mostra trabalhar menos a LE nas suas aulas, e também em 
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c (d. gráfico 81). Destaca-se aqui de novo B, por ser o que menos as utiliza, logo, o que 

parece menos preocupado com a discussão de aspectos metodológicos, à semelhança 

aliás da sua turma, que é também a que menos solicita tal discussão. 

Finalmente, as estratégias do III grupo são mobilizadas de um modo muito 

reduzido pelos quatro professores. 

Observemos agora como os professores utilizam os diferentes tipos de estratégias 

que constituem cada um destes três grupos (d. anexo 28). 

No grupo I, nota-se que as estratégias de abandono estão praticamente ausentes das 

TAS (d. gráfico 82). 

Quanto às outras 3, a sua distribuição pelos professores varia. 

O docente A aposta na indução e na tutela da actividade verbal do aprendente, 

esforçando-se mais do que nenhum outro professor em fazê-lo utilizar a LE e mostrando

se vigilante quanto a essa utilização, o que é ainda confirmado pelo facto de apresentar 

valores mais elevados de utilização de estratégias defacilitação da intercompreensão, muito 

frequentes em trocas exolingues autênticas, mostrando-se significativamente menos 

preocupado do que os seus colegas em dar assistência à solicitação, na continuidade de 

um estilo pedagógico-comunicativo que lhe temos vindo a notar e que é responsável 

por uma ambiência interactiva particular nas suas aulas. 

C, um outro professor que insiste no uso da LE, apresenta uma utilização 

semelhante das várias estratégias, embora os valores relativos mais próximos apontem 

para soluções pedagógicas de compromisso, menos radicais, tal como para uma menor 

facilidade de manipulação do francês em interacção. 

Por seu turno, B e D recorrem de outro modo às estratégias do domínio da 

língua, insistindo fortemente nas de assistência solicitada. Também aqui convém todavia 

diferenciar estes dois professores, já que D se revela estrategicamente mais pobre, sendo 

o que mais se concentra numa única estratégia. 

Podemos dizer, na sequência destas observações, que as TAS são aproveitadas 

por A e, em muito menor escala, por C, para construírem episódios de intercomunicação 

em LE, enquanto B e D, especialmente este último, se focalizam mais directamente no 

AS e se preocupam sobretudo em dar resposta às suas exigências mais imediatas, D 

fazendo-o quase sempre da mesma maneira. 
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Gráfico 82: Estratégias do professor no domínio da língua: comparação das quatro turmas 
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Para tornar mais precisa esta análise e confirmar as conclusões precedentes, 

debrucemo-nos sobre as várias estratégias a que recorrem os professores dentro de 

cada uma das que atrás referimos no grupo I (d. anexo 28) . 

No que diz respeito às de indução/tutela, o professor A parece ser bastante 

diversificado, já que mobiliza várias com valores significativos, recorrendo sobretudo à 

provocação da produção, à assistência à actividade verbal e à avaliação dos 

comportamentos do aluno. Os outros professores, menos diversificados estrategicarr:tente 

porque também menos aptos para um trabalho desta índole em francês, não utilizam 

todas as estratégias identificadas e concentram-se nalgumas delas, mais particularmente 

na provocação da produção do aprendente e na retroacção. Note-se que a dificuldade 

que demonstram em realizar um trabalho sistemático de acompanhamento da produção 

verbal torna de certo modo inconsequente a sua provocação. 

Na assistência solicitada, A revela-se menos diversificado, de acordo com o que 

dissemos sobre o seu menor empenho nestas estratégias, na sequência de um estilo 

pedagógico-comunicativo próprio, rápido e pouco propício a pausas para observação. 

Assim, dá sobretudo resposta aos alunos, confirmando e infirmando as suas hipóteses, 

embora também recorra ao trabalho na LE e promova a circulação de saberes com vista 

à obtenção da resposta. Os outros professores, embora todos eles insistam na resposta à 

solicitação, mostram-se aqui mais ricos, sobretudo B, o professor metodologicamente 

mais diversificado, que percorre com alguma frequência outras possibilidades 

estratégicas, nomeadamente o trabalho na LE ou na sua metalinguagem e o recurso à 

LM. C e D, para além destas, promovem ainda o trabalho colaborativo. 
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Note-se, para explicar de algum modo este rico repertório estratégico de B, o 

facto de ter elaborado, com outros colegas, um manual para o nível de iniciação, 

experiência que evocou como uma das mais ricas em termos profissionais na entrevista 

que nos concedeu. 

A facilitação da intercompreensão é realizada por A de novo de maneiras 

diversificadas, com especial relevo para o trabalho na LE e, em menor escala, a 

manipulação de códigos não-verbais e o trabalho colaborativo. Todos os outros 

professores preferem também manipular o código-objecto para facilitar a 

intercomunicação, mas só B se apoia igualmente nos códigos. não-verbais e recorre à 

escrita, uma estratégia de que mais nenhum dos seus colegas se socorre, preferindo-lhe 

C e D um trabalho colaborativo. 

A consulta da tabela das estratégias em anexo 28 completa estas afirmações. 

Passemos agora ao grupo II, o das estratégias no domínio das actividades 

pedagógico-comunicativas. 

A organização das actividades, mais especificamente a esquematização e exibição 

das regras da aula e dos formatos do trabalho, é a estratégia significativamente mais 

preferida por todos os professores, embora em menor escala por C, confrontado com 

uma maior necessidade de regulação da situação de comunicação (C: 9/P; C: 12/COM), 

regulação essa que os outros três efectuam com valores mais baixos e muito semelhantes 

(d. gráfico 83). O professor D é o que menos regula o trabalho pedagógico e que, 

correlativamente, mais se limita a precisá-lo, o que tem a ver com as próprias finalidades 

dos AS e com uma turma muito dependente das instruções pedagógicas face a um 

professor extremamente solícito e protector. Quanto às estratégias afectivas, encontramo

las essencialmente nos professores B e C. 

Gráfico 83: Estratégias do professor no domínio das actividades: comparação das 4 turmas 
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As raras estratégias identificadas no domínio dos processos de aprendizagem 

situam-se quase exclusivamente, nos quatro professores, no quadro da organização 

processual, mais propriamente da informação, explicitação ou consciencialização dos 

processos envolvidos no acto de aprender uma LE. B é, nesta matéria e mais uma vez, o 

professor mais diversificado, o que aliás vem na linha das preocupações com o ensinar a 

aprender que demonstrou na entrevista que nos concedeu (d. Anexo, volume I: 99-104). 

Gráfico 84: Estratégias do professor no domínio dos processos: comparação das quatro turmas 
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Para concluir, importa sublinhar que as estratégias pedagógico-comunicativas do 

professor se encontram intimamente relacionadas com um estilo profissional próprio, 

evocando em particular relações diferenciadas com a língua francesa, assim como opções 

metodológicas divergentes (d. idêntica observação em Dromard, 1990/1991). Acrescente

se ainda uma certa dependência do comportamento estratégico face ao movimento de 

solicitação, limitando-se o professor a satisfazê-lo nas suas exigências imediatas e 

escusando-se a um trabalho pedagógico mais esforçado de explicitação de operações de 

aprendizagem subjacentes às dúvidas colocadas, de orientação em percursos individuais 

de busca do saber ou de incitação do uso comunicativo da LE. Traduz esta preferência, 

que convém não obstante relativizar de acordo com cada situação precisa, alguma 

relutância ou dificuldade em gerir as manifestações autónomas de implicação no processo 

de ensino / aprendizagem, tal como uma certa inflexibilidade metodológica que se prende 

ainda com alguma rigidez na prática interactiva das planificações. 
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6.2. Estratégias dos alunos 

Inventariamos as estratégias do aluno por categoria e por episódio, contabilizando 

uma única ocorrência sempre que, dentro da mesma TAS, identificamos uma estratégia, 

independentemente do número de sujeitos que a mobiliza ou de vezes em que se repete 

ao longo da troca. 

Tendo em conta os objectivos específicos da aula de FLE, sempre que o aluno 

procura realizar a intenção comunicativa recorrendo, sozinho ou tutelado, aos seus 

limitados meios verbais, considerámos estar perante uma estratégia do domínio da língua, 

tipo afrontamento, podendo ainda eventualmente classificá-la no quadro de outras 

categorias consideradas. Assim, por exemplo, o AS "attendez un moment s'iI vous 

plait" (A2/107 A) foi classificado como contendo uma estratégia de afrontamento, tipo 

manipulação da IL, ao mesmo tempo que uma outra de regulação do tempo. Idêntico AS 

mas realizado em LM (exemplo: A10/051A, "espere aí stora"), foi classificado 

exclusivamente no âmbito da última estratégia referida. Pretende-se com este 

procedimento observar o real uso da LE pelos alunos nos episódios em análise. 

o anexo 29 apresenta os dados obtidos. 

Identificámos nas intervenções dos alunos 1473 estratégias, o que equivale a uma 

média de 1,4 por episódio, superior à encontrada no discurso dos professores, o que se 

deve em grande parte ao método de identificação que acabámos de expor (d. anexo 29). 

O baixo valor desta média não deixa de estar relacionado com outros aspectos relativos 

à caracterização interna das TAS, como a sua duração, estrutura interna ou quadro de 

participação (d. acima; note-se aqui outros estudos que destacam a baixa média de 

frequência das estratégias dos discentes, como o de Naiman et aI, 1978, a partir de 

observação de aulas, ou de White, 1995, que entrevista os alunos). 

As estratégias situam-se preferencialmente no âmbito dos grupos I e II, ou seja, do 

domínio da língua e das actividades pedagógico-comunicativas (com respectivamente 

51,3% e 45%), com uma pequena predominância do primeiro, valores de novo 

extremamente semelhantes aos encontrados para os professores e que denotam a 

bipolarização nestas trocas entre a observação e prática da LE por um lado, e a 

preocupação com o trabalho de sala de aula por outro (d. gráfico 85). Identificámos 

ainda 2,5% de estratégias no domínio dos processos de ensino/aprendizagem, um valor 

muito reduzido mas ligeiramente superior ao dos professores, que traduz a ausência de 

práticas escolares quotidianas dirigidas às competências de aprendizagem (d. Anexo, 

volume I: capítulo 4). 
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Focalizemos a nossa atenção em cada um dos 3 grupos estratégicos. 

No que diz respeito ao grupo I, verificamos que das 5 estratégias representadas 

(afrontamento, resolução colaborativa, assistência a colegas, hetero-regulação da 

intercompreensão e abandono), os alunos fazem com mais frequência pedidos de resolução 

colaborativa (46,4% das estratégias do grupo I), sobretudo ao professor (d. atrás análise 

dos quadros de participação do AS e da TAS; exemplifique-se com A: 25/S ou A: 26/S). 

Também com valores elevados, afrontam individualmente ou em situação de tutela projectos 

verbais próprios (35,3%, ver A: 14/S). A assistência aos colegas na sua procura de saber 

(A: 7/0) e a regulação da intercompreensão (A: S/COM) apresentam valores semelhantes 

e muito inferiores (9%) (d. gráfico 86). 

Mostram estes resultados que os aprendentes se apoiam nos parceiros pedagógicos, 

com evidente preferência pelo professor, para construir o seu saber em LE, confiando 

nas suas competências, saberes e disponibilidade colaborativa, assim aproveitando as 

características sociais da situação de comunicação, mas que também são capazes de 

manipular a LE na aula para fins comunicativos. 
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Gráfico 86: Estratégias do aluno no domínio da língua 
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A busca de apoio para resolução colaborativa dos problemas é realizada de 

diferentes modos, ora por meio de estratégias em que os aprendentes se mostram mais 

dependentes (pedindo, por exemplo, um saber de que não dispõem), ora por outras que 

actualizam procedimentos activos, onde antecipam o saber a construir e revelam capacidades 

de lidar com ele (por exemplo, verificando hipóteses próprias quanto a factos novos). 

Mais concretamente, a resolução colaborativa actualiza, com valores muito semelhantes, 

estratégias de busca colaborativa de um saber/ajudai informação pontual de que o sujeito 

necessita para realizar uma tarefa (A: l/F; A: 1/0; A: 6/0; A: 9/0), de verificação de 

hipóteses próprias, na sequência de operações várias sobre a língua, tais como inferências, 

comparações, deduções, análises, generalizações (A: 4/0; A: l/G; A: 6/S; A: 5/G) e de 

pedido de validação, confirmação ou avaliação de produções e desempenhos próprios ou de 

outrem (A: 4/0; A: 7/0; A: 29/S; A: 5/G). Com menor expressão, os alunos pedem 

explicações ou clarificações sobre certos factos incompletamente compreendidos, expondo 

ainda problemas e dúvidas relativamente à língua e à sua utilização, em AS onde manifestam 

por vezes alguma perplexidade face ao novo universo comunicativo-verbal (A: 2/G; A: 

36/S; A: 3/G; B: 28/G) (d. gráfico 87). 

O facto de recorrerem menos vezes aos pedidos de explicação relaciona-se, a nosso 

ver, com o peso em aula de LE do discurso explicativo, um invariante da comunicação 

pedagógica (d. Secção I, capítulo 2: 2.2.1.4.) que reduz a necessidade de solicitações 

deste tipo pelos aprendentes. 
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Gráfico 87: Estratégias de resolução colaborativa (aluno) 
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No que toca ao afrontamento de projectos de comunicação em LE, notamos no 

gráfico 88 que, das 7 estratégias inicialmente inventariadas, os alunos só utilizam 4, 

insistindo sobretudo na manipulação das competências linguísticas (A: 64/ ACT; A: 19/5) 

ou na prática tutelada da LE, quando repetem o que o professor lhes diz ou constroem de 

um modo orientado e controlado as suas intervenções (A: 64/ ACT; A: 7/C). Realizam 

ainda com frequência operações de monitoração da linguagem da aula, atentando no 

discurso produzido e identificando palavras ou enunciados problemáticos nos quais se 

apoiam para formular o seu projecto verbal (A: 9/G). Em menor escala, recorrem a 

competências de tratamento da LE, reforçando a natureza metalinguística destas trocas (B: 

30/C; A: 2/C; A: 4/C). 

Gráfico 88: Estratégias de afrontamento (aluno) 
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A frequência de estratégias de assistência a colegas é bastante mais elevada do 

que os pedidos dessa mesma assistência, o que mostra a disponibilidade para o 

envolvimento na construção colectiva do saber. Os alunos realizam esta operação 

essencialmente por intermédio de estratégias defornecimento imediato da resposta solicitada 

(A: 1/0; A: 7/0; A: 1/5), à semelhança do que fazem os professores (d. gráfico 89). 

Também muitas vezes recorrem à LM, traduzindo (A: 17/5; A 23/5). Só em raras ocasiões 

observámos um trabalho com a LE (A: 24/5; A: 25/5) ou com a metalinguagem, parecendo 

que preferem ajudar os colegas de uma forma mais imediata e rápida, que não envolva 

uma real observação do saber posto em causa. 

Gráfico 89: Estratégias de assistência a colegas (aluno) 
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Quanto ao grupo II, são em larga medida privilegiadas as estratégias de organização 

do trabalho pedagógico (74,7%), e, dentro destas, as de verificação, clarificação e monitoração, 

o que nos mostra até que ponto o elevado número de AS sobre este mesmo trabalho 

está dependente das instruções do professor e da vontade de as cumprir (A: 45/ ACT; 

A: 46/ ACT). A regulação de tal trabalho está contudo também muito presente (A: 21/ET; 

A: 44/ ACT; A: 93/ ACT). Notamos ainda algumas estratégias do tipo afectivo, 5,9%, entre 

positivas e negativas (A: 20/ET; B: 9/5; B: 65/5), e 19,5% de outras de regulação da 

situação de comunicação (d. gráfico 90). 
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Gráfico 90: Estratégias do aluno no domínio das actividades 
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No grupo III destacam-se as estratégias de monitoração do processo de aprendizagem, 

quando o aluno presta atenção e interpela o modo como aprende em actividades de 

linguagem precisas, observando o seu desempenho e identificando problemas de 

aprendizagem concretos que procura relacionar com estilos próprios de abordagem da 

LE, com o saber na sua especificidade e ainda com as actividades pedagógicas (B: 2/ 

PROC; B: 3/PROC) (d. gráfico 91). Encontramos ainda algumas estratégias de avaliação, 

quase exclusivamente de auto-avaliação, e outras, raras, de organização do processo de 

aprendizagem (B: l/PROC; B: 7/PROC). 

Os valores muito reduzidos agora em foco permitem concluir que as TAS não são 

aproveitadas na aula para aperfeiçoar as competências de aprendizagem dos alunos 

nem para reflectir sobre o processo didáctico em curso, e ainda que não contribuem 

para a planificação de modos particulares de trabalho com a língua, servindo sobretudo 

para controlar e avaliar desempenhos ou níveis de competência. 

Gráfico 91: Estratégias do aluno no domínio dos processos 
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Para concluir esta descrição das estratégias dos aprendentes durante as TAS no 

nosso corpus total, importa ainda referir que, à semelhança do que constatámos no 

professor, os três tipos não ocorrem indiferentemente do tópico da troca, sendo a relação 

entre ambos os aspectos a mesma que acima apresentámos (cf. tabela 24). 

Concretizando, 94,5% das estratégias mobilizadas durante as TAS-L pertencem ao 

grupo I, numa média por troca de 1,5, estratégias que só voltam a adquirir valores 

significativos nas trocas que incidem sobre COM + P. De novo se verifica neste resultado 

que as TAS sobre a língua são mais propícias do que quaisquer outras para o treino 

estratégico e o uso da LE. 

Por seu turno, o trabalho pedagógico ou a regulação do espaço e do tempo mobilizam 

sobretudo as estratégias do grupo II, mais raras na discussão do saber (2,9%) e inexistentes 

na do processo de aprendizagem. 

Finalmente, as estratégias do grupo III são exclusivamente frequentes nas TAS 

relativas aos processos. 

A frequência da mobilização das estratégias, ou, noutras palavras, o esforço 

estratégico, também não é o mesmo em todos os objectos discursivos. A comparação 

das médias totais por objecto mostra muito claramente que a negociação da língua e dos 

processos de aprendizagem suscita um maior empenho do aluno a este nível, reforçando 

mais uma vez a ideia de que estes são objectos mais pertinentes do ponto de vista da 

progressão do processo de ensino/aprendizagem (cf. tabela 24). 

Tabela 24: Distribuição das estratégias do aluno pelos objectos discursivas 

Objectos L COM+P ACT Ef PROC Total 
Estratégias 

Domínio da língua % 94,5 46,2 12,7 19,6 25 51,3 
Média por troca 1,5 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 

Domínio das actividades % 2,9 53,8 87,1 80,4 O 45 
Média por troca O 0,7 1 1,1 O 0,6 

Domínio dos processos % 2,6 O 0,2 O 75 2,5 
Média por troca 0,04 O O O 1,2 0,04 

Total % 100 100 100 100 100 100 
Média por troca 1,6 1,4 1,2 1,3 1,6 1,4 
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Passemos agora a uma análise por turma, procurando relações entre o 

comportamento estratégico dos aprendentes e do seu professor. 

o gráfico 92, relativo à distribuição das estratégias mobilizadas pelos três grupos, 

mostra, para além da generalizada negligência pelo grupo III, com um ligeiro destaque 

positivo na turma B, algumas particularidades na actuação estratégica. 

Os resultados destacam as turmas A e B como as que mais mobilizam estratégias 

de tipo 1. A C reparte-se entre os dois primeiros grupos enquanto a D, sendo a turma 

que menos se relaciona com a LE durante as TAS, prefere nestes momentos atentar no 

trabalho da aula. Os alunos A e B reforçam assim a imagem que já tinham dado em 

análises precedentes de estarem mais envolvidos num trabalho com aLE. 

~ o 

Gráfico 92: Estratégias do aluno: comparação das quatro turmas 
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A média de recurso aos três grupos estratégicos que consta na tabela seguinte 

reforça as conclusões que têm vindo a ser apresentadas (d. tabela 25). 

Assim, note-se que, com excepção da turma A, a média de estratégias por episódio 

não é muito dissemelhante nas restantes turmas (entre 1,2 e 1,4). De realçar a grande 

variação da turma A, com uma média de 1,7, a mais elevada de todo o corpus, turma 

que, à semelhança do seu professor, se mostra mais diversificada estrategicamente (d. 

Gremmo & Riley, 1995, ou Cyr, 1993, referido em Papen, 1993, que relacionam a 

diversidade e a frequência das estratégias com o perfil do bom aluno de línguas; Vann 

& Abraham, 1990, preferem pôr em paralelo tal perfil com a capacidade de mobilizar 

estratégias adequadas à tarefa). 
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Tabela 25: Média por troca das estratégias do aluno em função dos objectos discursivos: 

comparação das quatro turmas 

Objectos L COMP+P ACf ET PROC Total 
Estratégias A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C 
Donúnlo da Ungua 1,8 1,4 1,8 1,3 1,1 0,5 0,7 0,3 0,4 0,1 0,2 O 0,6 O O O 0,8 0,4 O O 0,6 0,8 0,7 
Domínio das actividades 0,01 0,05 0,03 0,1 0,6 0,7 0,7 0,9 1,1 1 1 1,1 1,2 1 1,1 1 O O O O 0,4 0,5 0,7 
DomInIo dos pl'OCl!SS05 0,06 0,03 O 0,06 O O O O O 0,01 O O O O O O 1,6 1,1 1 1 0,03 0,04 0,01 
Total 1,8 1,5 1,8 1,4 1,7 1,2 1,5 1,1 1,5 1,1 1,2 1.1 1,8 1 1,1 1 2,4 1,6 1 1 1,7 1,3 1,4 

D 

0,5 

0,7 

0,03 

1,2 

Focalizemos agora a nossa atenção no comportamento das quatro turmas em 

cada um dos três grupos de estratégias, de modo a tornar mais claras as diferenças 

entre elas. 

No grupo I, verificamos que as estratégias de resolução colaborativa, mais 

propriamente as de pedido de apoio ao professor, são as mais frequentes em duas das 

turmas, a B e a D, enquanto A prefere com grande destaque recorrer às estratégias de 

afrontamento e C, como o seu professor, se divide entre ambas (d. gráfico 93). Esta 

repartição articula-se com os estilos pedagógico-comunicativos próprios a cada um destes 

contextos e mais particularmente com os objectivos de ensino/aprendizagem que 

perseguem. 

Os alunos A são aqueles que utilizam com mais frequência um leque diversificado 

de estratégias, apresentando valores mais homogéneos em todas as categorias 

consideradas. Deste modo, procuram menos do que os outros resolver as suas questões 

exclusivamente por meio de pedidos de ajuda ao professor, apressando-se também, 

mais do que os seus colegas das outras turmas, a colaborar na resolução dos problemas dos 

pares e a regular a comunicação. Deste modo, a turma A manifesta-se claramente como a 

mais apta para lidar com a LE em sala de aula, a mais apetrechada de um ponto de 

vista estratégico e a mais competente para participar em trocas exolingues, já que é 

capaz não só de observar a língua em uso, mas também de a utilizar com intuitos 

comunicativos e de regular as trocas em que participa (d. perfil do bom aluno de 

línguas, discutido no capítulo 4 com autores como Rubin, 1975; Papen, 1993; Gremmo & 

Riley, 1995, etc). 

A turma C é, das restantes três, a que apresenta uma distribuição das estratégias 

do grupo I mais parecida com esta, solicitando também a hetero-regulação da comunicação 

e apostando menos na resolução colaborativa com o professor. 

Nas turmas B e D, as TAS são essencialmente ocasiões de resolução, com o 

professor, de problemas de aprendizagem do francês, propiciando poucas ocasiões de 

manipulação das competências de uso da LE ou de regulação da intercompreensão. 
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Importa dizer que este comportamento estratégico dos alunos está bastante 

relacionado com o que descrevemos para os professores, ou seja, que mais urna vez 

encontramos dados empíricos que permitem relacionar os estilos pedagógico

comunicativos dos agentes da aula e afirmar que o modo corno o professor constrói a 

interacção influencia as capacidades de uso e observação da linguagem desenvolvidas 

pelos alunos. 

Gráfico 93: Estratégias do aluno no domínio da língua: comparação das quatro turmas 
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Vejamos mais concretamente corno actualizam as quatro turmas cada uma das 

estratégias identificadas neste grupo I, com o objectivo de estabelecer comparações 

precisas. 

Quando afrontam projectos pedagógico-comunicativos durante as TAS, os alunos 

da turma A praticam bastante a LE, pelas mãos do professor que os induz a isso, ao 

mesmo tempo que exploram e exercitam sistemas individuais de interlíngua. A manipulação 

da interlíngua é uma estratégia também presente em C, sendo nas outras duas turmas 

bastante menos frequente, sobretudo em D. 

Relativamente às outras duas estratégias de afrontamento, verificamos que a 

manipulação de competências de tratamento da LE, de tipo metalinguístico, é sobretudo 

frequente nas turmas B e D, aquelas onde simultaneamente menos se utiliza a língua e 

mais ela é observada. Nesta mesma linha, a turma B exerce grande atenção e controlo 

sobre a linguagem da aula, observando, isolando e problematizando formas e enunciados 

verbais. 

Sintetizando, o modo corno as quatro turmas recorre a estratégias de afrontamento 
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é algo diferenciado: A e C apostam na prática e no risco; B e D são mais capazes de 

observar e de manipular. 

Passando às estratégias de busca de resolução colaborativa, observamos que 

todas as turmas apostam na verificação de hipóteses, demonstrando uma atitude activa 

em sala de aula, e que A e B, turmas que se confrontam com saberes e actividades de 

linguagem mais complexos, pedem bastantes vezes ajuda para resolver certas tarefas ou 

solicitam informações úteis, estratégias menos mobilizadas por C e D, que mais 

frequentemente solicitam a validação ou confirmação de desempenhos (note-se que a 

turma A, onde mais se arrisca num projecto de linguagem, é menos assídua na 

mobilização deste tipo de estratégias). Poucas vezes se pedem explicações nas quatro 

turmas, assim como quase nunca se utilizam estratégias de exposição de problemas, embora 

aqui se destaque a turma C como aquela que mais o faz, logo seguida da A. Tendo em 

conta o tipo de problemas expostos, quase sempre a declaração implícita de 

incompreensão ou de incapacidade de realização de certos actos verbais, podemos 

relacionar mais uma vez estes valores com os ambientes verbais das quatro turmas. 

Na assistência aos colegas, as turmas preferem, de novo como os professores, 

fornecer-lhes respostas imediatas que confirmem ou infirmem as suas hipóteses ou que 

lhes proporcionem as informações requeridas. Frequentemente também o fazem por 

recurso imediato à LM, traduzindo palavras não compreendidas, comportamento mais 

evidente em B, um contexto verbal onde saberes complexos são constantemente 

introduzidos, onde as línguas alternam facilmente e onde a LM tem um lugar preciso 

(d. Anexo, volume I, capítulo 4: 4.1.6.), e raro em D, por desnecessário, já que esta é a 

turma onde menos problemas de compreensão se colocam porque também menos se 

utiliza aLE. 

No grupo II nota-se uma maior uniformidade no comportamento estratégico dos 

alunos, o que aponta para uma representação sociocomunicativa tipificada da aula de 

LE, nomeadamente quanto aos papéis dos vários parceiros que nela actuam. 

A estratégia que lidera em todas as turmas, com valores muito elevados e 

semelhantes, é a de organização do trabalho pedagógico (d. gráfico 94). Contudo, as 

turmas opõem-se quanto à utilização das duas estratégias que a actualizam. 

As turmas A e C, com percursos escolares acidentados, são mais irreverentes e 

ousadas, ou melhor, estão menos preocupadas com o trabalho escolar e mais facilmente 
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se desligam das instruções do professor, apresentando os valores mais elevados nas 

estratégias de regulação do trabalho; esta irreverência leva a que mais facilmente, desde 

que o professor entre no jogo, se negociem aqui as modalidades de realização das 

estratégias. Nesta mesma ordem de ideias, A e C regulam também com mais facilidade 

a situação de comunicação. 

Em B e D, turmas com urna outra relação com a escola, o saber e os professores, 

as estratégias mais frequentes são as de verificação ou confirmação das instruções do professor. 

As estratégias afectivas são pouco frequentes, surgindo com maior relevo na turma 

D, onde os alunos se sentem mais à-vontade para tornar a palavra em português (tenha

se em conta que os comportamentos verbais decorrentes desta estratégia aparecem 

quase sempre na LM) e onde existe urna forte relação empática com o professor. 

Gráfico 94: Estratégias do aluno no domínio das actividades: comparação das quatro turmas 
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Passemos finalmente à observação do grupo III, um grupo difícil de analisar pelo 

baixo valor de ocorrências que regista. 

Os alunos da turma B parecem ser estrategicamente os mais ricos, o que remete 

para idêntico comentário a propósito do seu professor (d. acima) e pode ser explicado 

dentro dos mesmos pressupostos, mobilizando estratégias nos três tipos (organização, 

monitoração e avaliação) (d. gráfico 95). Em todas as turmas, a estratégia mais recorrente 

é a de monitoração dos processos de aprendizagem, com os sujeitos preocupados com os 

modos corno aprendem no quadro de certas tarefas verbais muito específicas, e querendo 

intervir activamente sobre eles. Em A e B, principalmente, surgem também, na linha 

das estratégias precedentes, estratégias de autoavaliação processual, isto é, os alunos 

interrogam-se sobre os percursos seguidos para chegarem a um determinado resultado. 
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Gráfico 95: Estratégias do aluno no domínio dos processos 
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Comentando os resultados desta análise, notamos um certo empobrecimento 

estratégico da parte dos alunos, ligado certamente ao tipo de ensino/aprendizagem 

que lhes é proposto e que se caracteriza também por alguma invariabilidade. A ausência 

de estratégias de ordem superior, reguladoras das actividades de aprendizagem do 

saber específico, parece-nos particularmente perniciosa no quadro de um projecto 

pedagógico orientado para o envolvimento mais activo de cada aprendente num percurso 

próprio de aprendizagem. Recorde-se aqui que, segundo Vann & Abraham (1990), os 

piores alunos não são aqueles que possuem um repertório estratégico mais pobre, mas 

antes os que não sabem activá-lo em função de tarefas precisas, importando por 

conseguinte investir num trabalho pedagógico a nível dos processo reguladores da 

aprendizagem. Também Cyr (1993, referido por Papen, 1993) conclui que os melhores 

alunos dispõem de um mais alargado leque de estratégias metacognitivas. 

Teremos oportunidade nos capítulos que seguem de discutir algumas implicações 

pedagógicas sugeridas por estas afirmações. 

Conclusão 

o capítulo seguinte foi expressamente construído enquanto síntese do estudo 

aqui realizado, prefigurando um espaço de reorganização dos resultados obtidos à luz 

dos invariantes da aula de LE e das particularidades de cada um dos contextos 

observados. No entanto, não queremos abandonar este capítulo sem registar a nossa 

reacção a todo o trabalho que nele se desenvolveu. 
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A abordagem proposta dos dados levou-nos a destacar um certo número de factos 

caracterizadores do modo de construir as TAS no nosso corpus, assim como algumas 

das relações que entre si estabelecem. Construída de forma muito progressiva, por 

pinceladas dispersas mas cada vez mais precisas, a imagem das TAS foi ganhando 

contornos seguros ao longo da análise, conseguindo no seu final uma identidade própria 

que não esconde nem a diversidade nem a complexidade. Neste sentido, pensamos que 

as categorias definidas, apesar da sua extensão, pelo modo como se combinam umas 

com as outras e se complementam, se revelam todas elas amplamente pertinentes face 

aos nossos propósito descritivos iniciais. 

Permitiu ainda o estudo aprofundar empiricamente o conhecimento que já tínhamos 

de cada uma das turmas, mostrando, segundo outras perspectivas, o que as liga e o que 

as diferencia e sugerindo articulações entre estilos próprios de realização da adaptação 

solicitada e estilos pedagógicos mais abrangentes. 

Nesta progressiva aproximação do universo comunicativo-pedagógico de cada 

turma, fomos frequentemente confrontadas com factos que nos provocaram uma primeira 

sensação de perplexidade e cuja interpretação nos exigiu o recurso a um leque muito 

variado de outros factos já conhecidos ou emergentes da análise específica em curso. 

Desta forma, tornou-se para nós cada vez mais claro que a efectiva compreensão do que 

se passa na aula de línguas não se realiza na ausência de um conhecimento da ecologia 

da situação. Dito por outras palavras, dificilmente poderíamos ter interpretado grande 

parte dos nossos dados se não tivéssemos estudado em múltiplas vertentes o contexto 

investigado, muito em particular no que toca ao conhecimento profissional do seu 

docente e à caracterização genérica dos estilos pedagógico-comunicativos das turmas 

(d. Anexo, volume I). A familiaridade que desenvolvemos com o terreno de acção ao 

longo do ano lectivo em que recolhemos os dados foi outro factor que rapidamente 

emergiu como fundamental nesta matéria. 

Armado o nosso olhar investigativo com o corpo de conhecimentos que acabamos 

de evocar, demos-nos ainda conta da inexistência de relações simples, racionais, unívocas, 

coerentes ou mesmo lógicas entre os factos comunicativos que iam ressaltando e factos 

de outra ou da mesma ordem, tais como o pensamento profissional do professor ou a 

relação interpessoal que mantém com a turma. Concretizando, a explicação dada para 

um determinado facto no contexto A pode não convir de modo algum para explicar 

idêntico (aparentemente) facto no contexto B. Por outro lado, também certas relações 

inicialmente estabelecidas no quadro de um mesmo contexto podem, em certos episódios, 

revelar-se inadequadas. Ambas estas constatações, que nos parecem neste momento 

bastante óbvias porque testemunham a complexidade inerente à situação observada, 
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nos causaram um certo desconforto no começo do estudo, na medida em que pareciam 

provocar algumas incoerências na análise e sobretudo obrigavam a aceitar a instabilidade, 

a incerteza e a fragmentação como próprias desta investigação. 

Um outro aspecto que nos pareceu importante e que justifica parcialmente a nossa 

convicção de que este estudo se reveste de algum interesse em matéria de formação dos 

agentes pedagógicos, prende-se com o facto de termos repetidas vezes chegado a 

conclusões que coincidem com o próprio conhecimento profiss.ional que os professores 

desenvolveram relativamente a si próprios e à situação precisa em que actuavam naquele 

ano. Desta forma, pensamos que se reconhecem nalgumas das afirmações que fazemos. 

Refira-se finalmente que, apesar do que acabamos de afirmar e de termos optado 

por uma abordagem caracterizada pela exaustividade, construindo um instrumento de 

análise complexo e que procura pôr em relação os comportamentos do professor com 

os do aluno, inserindo-os na história do texto conversacional, nos fica a incómoda 

sensação de que não conseguimos dar conta de grande parte da riqueza dos dados 

analisados. 

Sabemos que esta frustrante constatação está ligada a certas opções da análise, 

justificadas no quadro das lacunas do conhecimento didáctico nesta matéria, 

nomeadamente quando a pretendemos caracterizadora de um dos tipos de configuração 

das trocas de adaptação que identificámos. Assim, julgamos que um prolongamento 

natural deste estudo, correspondente a uma etapa investigativa posterior apoiada no 

conhecimento agora obtido, passa por análises mais detalhadas, circunstanciais e 

predominantemente qualitativas, debruçadas sobre trocas particularmente interessantes 

numa óptica pedagógica. Igualmente útil seria observar mais de perto as correlações 

entre algumas das categorias de análise propostas, tais como a frequência das TAS e a 

tarefa ou certas modalidades de realização do AS e a reacção que suscita ao professor e 

à classe. A análise que fizemos por objecto, tendo-se mostrado extremamente pertinente 

face aos nossos propósitos compreensivos, ao revelar que os modos de fabricação das 

TAS não são independentes do tópico discursivo sobre o qual se debruçam, dá-nos a 

medida do interesse potencial de correlações deste tipo. 
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Das regularidades às variações 

Introdução 

Este capítulo pretende ser um espaço de síntese e discussão da análise precedente, 

observando e reorganizando os dados apresentados à luz das regularidades e variações 

que caracterizam a aula de línguas e avaliando-os em função da intencionalidade dos 

contextos pedagógicos. 

A abordagem descritiva realizada no capítulo 2 é neste momento enriquecida com 

uma perspectiva racionalizadora e de questionamento. Precisando, é nossa intenção 

contextualizar os fenómenos observados no quadro dos critérios de qualidade das turmas 

onde ocorreram, genéricos ou particulares, e problematizá-los no que diz respeito à sua 

provável incidência no processo de ensino/aprendizagem do francês. 

Esta problematização, que obriga a estabelecer pontes com trabalhos que elucidam 

alguns dos factores subjacentes às dinâmicas sociais da aquisição verbal, permite 

compreender de um modo didáctico as opções dos sujeitos no que toca às configurações 

preferenciais de construção das TAS, assim como favorece uma reflexão posterior a 

propósito da rentabilização das trocas de adaptação iniciadas pelo aprendente que não 

esqueça a realidade complexa da cultura dos contextos institucionais (ver à frente, 

capítulo 4). 

Estabelecendo laços de profunda conivência com o texto anterior e ainda com o 

Anexo, volume I, onde as quatro turmas são detalhadamente desenhadas nos seus 

contornos sociológicos, pedagógicos e didácticos e se sublinham aspectos comuns de 

uma cultura escolar partilhada, este capítulo progride em três momentos. 

No primeiro, destacam-se os elementos caracterizadores, dotados de um elevado 

grau de invariabilidade, das TAS em contexto escolar, procurando-se relacioná-los com 

traços próprios do ambiente pedagógico da aula de FLE. 

Seguidamente, identificam-se as preferências das quatro turmas quanto ao modo 

de construção destas trocas, justificando-se opções particulares com o modo de estar 

pedagógico de cada uma delas, mais propriamente no que toca ao seu pensamento e 

prática didácticos. 
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o capítulo conclui-se com uma reflexão sobre os episódios em foco no quadro de 

um evento verbal onde os sujeitos se esforçam por criar múltiplas ocasiões de 

aprendizagem, identificando traços de didacticidade que possam ser relacionados com 

um percurso pedagógico de sucesso. 

1. Elementos caracterizadores das TAS em contexto escolar 

Depois da análise pormenorizada que fizemos das TAS no capítulo precedente, 

servida por breves momentos de síntese, importa desenhar' com mais nitidez os traços 

comuns que as identificam enquanto momentos pedagógico-interactivos particulares 

no quadro de um evento sociocomunicativo preciso e com rotinas bem definidas: a aula 

de LE. Este esboço integra num todo os resultados sectoriais que então apresentámos, 

constituindo uma ponte de passagem para a reflexão sobre a pertinência pedagógica 

destas trocas. 

Note-se que os episódios em foco, como quaisquer outros, se inserem de um 

modo necessariamente lógico e coerente num tecido comunicativo que reflecte as regras 

socio-institucionais da aula, ou a sua cultura interna, cujas particularidades descrevemos 

no Anexo, volume I. Dito de outro modo, a forma de construir as TAS não é independente 

de uma linguagem pedagógica mais global que professor e alunos partilham e da qual 

se apropriaram em experiências sociais anteriores do mesmo tipo. Assim, as TAS dão

nos uma panorâmica fragmentada do que significa, para aqueles sujeitos, ensinar e 

aprender o francês, uma questão que estará sempre por detrás da síntese agora efectuada 

(d., na mesma linha, Matthey, 1995, ou Mouvet, 1989, que se referem à influência de 

uma óptica etnometodológica neste modo de abordar as interacções verbais). 

Antes de continuar, importa relembrar que a caracterização que segue se apoia 

exclusivamente nos dados que pudemos obter pelo processo de transcrição das 

videogravações, ou seja, que os factos descritos são sempre mais pobres do que os 

factos reais, dadas as incontornáveis limitações inerentes a qualquer processo de recolha 

de dados. 

No contexto escolar restrito que investigámos, as TAS são trocas geralmente bem 

aceites, nas quais os sujeitos se movem com naturalidade. Surgindo com alguma 

constância no discurso da aula, embora sendo relativamente pouco frequentes (uma média 

de 16,4 por aula), assentam na partilha amplamente assumida de um contrato 

pedagógico-didáctico convergente que as abrange e que lhes dá uma conotação positiva. 
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o seu peso no acontecimento discursivo não excede porém 11,3% das linhas transcritas, 

abrangendo 13,9% das intervenções totais dos sujeitos. Ao contrário do que esperávamos, 

este peso não aumenta, antes diminui ligeiramente, ao longo do ano lectivo, isto é, o desenrolar 

do processo de ensino/ aprendizagem não parece favorecer a capacidade de intervenção 

autónoma dos alunos, que assim se mostram cada vez mais dependentes do professor e 

das tarefas pedagógico-verbais que ele propõe. Facto que, contrariando uma observação 

de Vasseur (1990a) em contexto natural, segundo a qual o número de solicitações aumenta 

em função do nível de aprendizagem, traduz, na nossa opinião, uma progressiva 

aculturação dos sujeitos às regras conversacionais da aula, as quais supõem que a sua 

participação activa é regulada por um professor-gestor interaccional, assim como um 

progressivo descomprometimento face a um saber próprio em construção. 

A emergência de TAS não é constante, distribuindo-se de um modo muito 

heterogéneo pelas aulas, em função das actividades pedagógico-didácticas, um dos 

factores que mais as influenciam, e do ambiente afectivo e interactivo que nelas se vive. 

Este facto aponta para a relação entre, por um lado, as actividades pedagógicas e os 

comportamentos verbais dos sujeitos, e, por outro, entre a efectiva participação dos 

aprendentes e o clima relacional que se estabelece na turma. 

Introduzindo-se firmemente em momentos pedagógicos particularmente propícios, 

as TAS surgem com frequência em série, umas atrás das outras, povoando certos excertos 

e desertificando outros, o que nos levou na altura em que constatámos este fenómeno a 

falar num efeito de bola de neve ou num forte poder generativo (d. idêntica observação 

em Bellack et aI, 1966). Pensamos que este facto tem a ver com um desbloqueamento 

psico-pedagógico do aprendente, desinibido pela iniciativa de um colega que aproveita 

como oportunidade para entrar espontaneamente no jogo verbal da aula. 

o número reduzido de movimentos de regulação do aluno, que pode ser 

apreciado quer em termos absolutos, relativamente ao total das intervenções da aula, 

quer em termos relativos, relativamente ao seu próprio total onde abundam sobretudo 

movimentos de resposta, compreende-se no quadro dos cânones comunicativos da 

situação de aula e tem sido evidenciado noutros estudos (d., por exemplo, Bellack et aI, 

1966; Cicurel, 1994a; Nunan, 1989: 72; Pedrosa de Jesus, 1991; Shrum, 1985). 

Contrastando com o que acontece em situações quotidianas, onde análogos 

comportamentos são mais frequentes1 (d. Ervin-Tripp, 1982; Vasseur, 1991), este facto 

1 Alguns estudos apresentam resultados que contrariam esta afirmação, como Andersen (1991), que 
regista um maior número de solicitações no discurso da aula, ou Varonis & Gass (1985b), que concluem 
que a comunicação entre LN/LNN coloca mais problemas de figuração do que a pedagógica. 
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não significa obrigatoriamente, do nosso ponto de vista, que o aluno não experimente 

situações conflituosas que pretende regular, ou melhor, que não identifique problemas 

de comunicação e de aprendizagem (o que, aliás, fica claro quando assistimos a 

verdadeiros momentos de explosão, literalmente invadidos por solicitações), mas tão só 

que este tipo de trocas não é favorecido pela representação que tem da comunicação 

pedagógica. Relaciona-se por conseguinte com os organizadores das relações sociais dos 

universos em que ocorre (d. o estudo de Ervin-Tripp, 1982, ou de Simon, 1994, que reforçam 

a articulação entre os actos de participação dos alunos e aspectos socio-culturais). 

As características institucionais próprias ao discurso pedagógico, particularmente no 

que diz respeito aos papéis e funções interactivas dos participantes (d. Secção I, capítulo 

2), prefiguram um primeiro factor de peso que inibe a solicitação frequente (segundo 

Bellack et aI, 1966, em cada aula só cabe ao aluno 1/3 do tempo da palavra; esse 1/3 é 

ainda obrigatoriamente repartido por outros movimentos, especialmente pelas respostas). 

Podemos ainda relacionar a reduzida iniciativa do aluno com o tipo de trabalho 

pedagógico com a LE proposto, em particular com as tarefas de linguagem definidas, de 

grande invariabilidade, e com o sistema de distribuição da palavra, muito centrado no 

professor (d. Vasseur, 1990a, quando verifica uma variação do número médio de 

solicitações em função da tarefa; d. ainda a caracterização de aula de LE apresentada 

no An~xo, volume I). 

Alguns estudos permitem apoiar esta hipótese interpretativa. Assim, Merritt (1982) 

encontra mais TAS em situações de ensino individualizado ou em pequenos grupos, 

facto que COlaniz (1990b) explica aludindo a uma "structure duelle cohésante", estrutura 

relacional mais favorável do que a pública para a tomada da palavra por livre iniciativa, 

porque menos ameaçadora da face do aluno. Wilkinson & Calculator (1982), por seu 

turno, verificam um aumento dos movimentos de solicitação quando o professor não 

está presente na troca e Tsui Bik-May (1987) relaciona a sua frequência com o grau de 

negociação interactiva (d. ainda Altet, 1992; Ellis, 1992b; Ervin-Tripp, 1982; Merritt, 

1982; Wilkinson & Calculator, 1982, estudam a variabilidade da frequência de solicitações 

em função de outros parâmetros interactivos). Numa palavra, episódios de maior 

colaboração, menor constrangimento, caracterizados por uma relação afectiva e pessoal 

positiva e por uma atenção personalizada, onde os objectivos perseguidos passam pela 

estimulação da aprendizagem autónoma e se concretizam nas actividades, parecem 

oferecer mais oportunidades de aparecimento de TAS. 

Sublinhe-se também a necessidade de tempo para identificar os problemas e para os 

verbalizar (Dillon, 1982c), tempo que escasseia na aula, evento cujo ritmo rápido de 
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progressão evidenciámos no Anexo, volume L Estamos em crer que esta forma de viver 

o tempo, para além de inibir a solicitação frequente, pode ainda ser responsável por 

outros traços das TAS que já de seguida vamos referir, como por exemplo a sua reduzida 

incidência em objectos de aprendizagem e o baixo nível cognitivo e estratégico das 

operações em que se apoiam. 

Finalmente, a natureza institucional da relação entre os sujeitos pedagógicos, que afecta 

necessariamente as relações verbais, pode também inibir a vontade de solicitar do 

aprendente, sobretudo a propósito do saber, pelo medo de assim revelar problemas de 

aprendizagem a um professor-avaliador: "il ( ... ) ose tarement dévoiler ses 

incompréhensions" (Legrand-Gelber, 1989: 159). Note-se neste quadro a própria natureza 

das relações interpessoais que se estabelecem em contexto institucional, pouco 

individualizadas, onde o aluno não dispõe de uma identidade própria que justifique 

intervenções autónomas (Ervin-Tripp, 1982; Lauga-Hamid, 1990). 

Apesar de normalmente bem aceites pela cultura comunicacional da aula de LE, 

nem por isso as TAS são estimuladas ou mesmo valorizadas. 

Assim, a relação entre o peso destas trocas no tempo total da aula e a sua média 

mostra que são fugazes e que se inserem sob a forma de rápido parênteses interactivo 

num texto que se desenrola presto sem a sua influência, limitando-se a ocupar, na 

generalidade, duas linhas e duas intervenções, a primeira constituída pelo movimento 

iniciador do aprendente, quase sempre de auto-selecção, e a segunda pela resposta do 

interlocutor, comummente o professor, por hetero-selecção, professor que se apressa a 

retomar o fio da meada brevemente interrompida. São ainda muitas vezes trocas privadas 

ou então limitadas a um circuito de palavra minimal ou muito restrito (por este motivo, 

alguns episódios são inaudíveis e não puderam ser estudados). 

Deste modo, a comunicação em aula de LE não parece muito aberta à regulação 

dos alunos, já que o professor recusa a sua influência e mantém o controlo interactivo 

total, acreditando que ele impõe uma lógica sequencial às actividades pedagógico

comunicativas que é a mais útil do ponto de vista das aprendizagens. Verifica-se ainda 

um certo controlo da aula pela planificação. 

No entanto, o professor sente que uma das suas responsabilidades maiores e um 

dos deveres pedagógicos que lhe cabe é responder às solicitações dos aprendentes, 

entendidas como manifestações de problemas de aprendizagem e de necessidades de 

vária ordem que lhe compete resolver. Por este motivo, encontramos poucas TAS 

truncadas, sendo também raras aquelas que não apresentam completamento interaccional, 
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apesar da soma de ambas prefazer cerca de 17,1% do total, o que significa um número 

ainda elevado de iniciativas sem sucesso. 

A conjugação destas duas convicções, a da necessidade de perseguir linearmente 

um esquema comunicativo bem orientado e a de dar resposta aos problemas levantados 

pelos alunos, nem sempre é vivida com tranquilidade na aula Assim, o professor 

hesita frequentemente quanto ao relevo que deve dar a certas solicitações. 

Ilustrando esta afirmação, verificámos que, no exercício das suas funções 

organizativas, o professor apressa-se normalmente a responder de um modo ~reve à solicitação 

sem procurar precisar a natureza do objecto problemático nem o alargar à turma, o que 

implica uma disposição textual da troca invariavelmente linear e uma circulação da 

palavra muito circunscrita e presa. Note-se contudo que o modo monolítico como 

planifica faz pensar que acredita nalguma invariabilidade dos processos de aprendizagem 

dos alunos enquanto grupo, logo, que os problemas explicitados podem assumir um 

elevado grau de generalização. Esta pressa em concluir a troca, que implica uma estrutura 

de participação maioritariamente dual e uma estrutura interna binária, traduz-se em 

respostas breves que não envolvem outros sujeitos, não aprofundam a natureza do 

problema nem explicitam os motivos que lhe estão subjacentes. Também exclui o 

aproveitamento da intervenção do aluno para um trabalho comunicativo com aLE. 

Não obstante esta tendência geral das TAS para se constituírem enquanto trocas 

rápidas e circunscritas aos dois sujeitos normalmente implicados, o professor e o aluno, 

notam-se sinais claros, embora não prevalecentes, que apontam para uma certa 

flexibilidade e permeabilidade do discurso da aula às iniciativas do aprendente, assim como 

para alguma vontade de lhes conceder um estatuto de maior proeminência e de as 

tornar públicas. Estes sinais, que evocam o conflito de que falávamos, manifestam-se, 

por exemplo, nas trocas cuja estrutura de participação é alargada à turma (em cerca de 

35,8% das sequências existe um esforço para romper as fronteiras interlocutivas iniciais), 

durante as quais se faz circular a palavra pelos vários sujeitos da aula, que assim se 

vêem directamente envolvidos na construção da reacção, em TAS mais longas, com 

uma estrutura interna mais complexa (cerca de 16,5%), onde o AS é concebido como a 

manifestação individual de um problema colectivo e o seu locutor como o porta-voz de 

toda a turma. Notam-se ainda, embora mais debilmente, quando vários alunos se 

envolvem na realização do movimento solicitador ou insistem na proeminência da 

solicitação, prolongando ou multiplicando as intervenções onde se realiza o AS. Em 

suma, um número significativo de TAS é construído segundo moldes interactivos 

diferenciados, apresentando configurações que traduzem um maior empenho do 

professor e dos alunos e uma maior atenção do primeiro aos segundos. 
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o facto que acabamos de expor relaciona-se sem dúvida com a qualidade da 

intervenção iniciadora (por exemplo, as TAS mais esforçadas são normalmente aquelas 

onde se fala sobre o objecto de aprendizagem, como mostraremos já de seguida). 

Mas esta razão não o consegue explicar totalmente. Pensamos, com efeito, que 

neste tratamento diferencial está também presente a natureza dilemática da actividade 

de gestão da aula, de acordo com a complexidade da situação social e a impossibilidade 

de traçar e seguir uma lógica pedagógica inequívoca. As solicitações do aluno colocam 

claramente o professor numa situação de problema (Nonnon, 1990). Porque a prática de 

ensino é uma actividade de gestão da complexidade, resultante de jogos constantes 

entre factores múltiplos, como a hierarquia de critérios de qualidade do professor e as 

necessidades individuais manifestadas em tempo real pelos alunos, encontramos 

racionalidades várias e eventualmente antagónicas na origem das decisões didácticas 

tomadas para o resolver. Lembre-se a este propósito E. Morin (1990, cito in Puren, 1993: 

8), que entende a complexidade como a incapacidade de evitar contradições. Puren 

comenta do seguinte modo esta característica das decisões didácticas: "la rationalité 

didactique est constituée en réalité de rationalités partielles, locales, successives et 

différentes: la problématique de l'observation des pratiques de classe nous fait ainsi 

retrouver certaines problématiques de la recherche philosophique actuelle telles que les 

limites du principe de non-contradiction et la casuistique" (1993: 11; ver ainda Mouvet, 

1989; Nonnon, 1990). Em particular, o professor avalia simultaneamente argumentos de 

vária ordem, deixando-se influenciar por critérios múltiplos, entre os quais um dos 

mais influentes é a necessidade de manter toda a turma activa na realização das 

actividades da aula, o que por vezes desaconselha a gestão dos AS, mesmo daqueles 

que se revelam de grande pertinência para a aprendizagem. Mouvet, num estudo sobre 

o pensamento dos professores, apresenta algumas conclusões de um trabalho de Jackson 

sobre a vida na sala de aula que apontam para esta mesma interpretação: 

"Les enseignants ( ... ) semblent plus orientés vers l'activité que vers l'apprentissage. 
Ils décident d'un ensemble d'activités dont ils pensent qu'elles auront d'heureux résultats, 
et ils concentrent leurs énergies sur l'obtention et le maintien de l'implication des éleves 
dans ces activités. L'apprentissage bien sftr leur importe, mais lorsqu'ils sont en situation 
d'interaction avec leurs éleves, l'apprentissage est à la périphérie plutôt qu'au point focal 
de leurs préoccupations" (1968, cito in Mouvet, 1989: 179). 

Note-se ainda a tendência para reagir de um modo rotineiro às múltiplas 

solicitações da aula, reacção económica que, segundo Perrenoud (1994a: 52), ajuda o 

professor a lidar quotidianamente com a dispersão. 

o facto das TAS não causarem grande perturbação na aula de LE tem certamente 

muito a ver com o modo como o aprendente concebe e realiza a intervenção iniciadora 
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e, mais propriamente, como a inscreve num texto que se desenrola, sem causar rupturas 

nem grandes transtornos na sua progressão, evitando, por exemplo, transgredir a 

orientação temática, interromper o professor locutor privilegiado, pôr em causa o seu 

papel de organizador do acontecimento ou ainda impor-lhe demasiadas restrições 

interaccionais. Queremos com isto dizer que o aprendente, conhecedor por experiência 

própria das regras da aula, sabe como realizar uma solicitação que seja bem aceite, no 

quadro de uma identificação com uma determinada imagem de aprendente de que não 

abdica e que não dá mostras de querer subverter. 

Assim sendo, a condescendência do discurso escolar para com as solicitações dos 

aprendentes não se deve só à sua permeabilidade a este tipo de comportamento verbal 

mas também, ou sobretudo, ao facto dele se orientar claramente para a consolidação e 

reprodução dos cânones interaccionais prevalecentes. 

Por outro lado, e como sublinham Mondada & Py (1994) ou Véronique (1994), ao 

solicitar o aluno está a construir uma identidade de aprendente activo e empenhado. 

Note-se, por exemplo, que as trocas que observámos mostram que quase sempre solicita 

por causas linguístico-comunicativas, manifestando dificuldades na relação com o saber, 

ou, principalmente, pedagógico-didácticas, referindo problemas na realização das tarefas, 

o que mostra que a sua intervenção é motivada por uma real implicação num projecto 

pedagógico-comunicativo que quer levar a bom curso e que reconhece passar pela 

realização das actividades de linguagem propostas pelo docente. O sujeito manifesta 

assim uma inserção positiva e activa no discurso da aula, de acordo com os elevados 

níveis de aceitação do projecto pedagógico que tínhamos verificado na caracterização 

inicial das turmas (d. Anexo, volume I). 

Por tudo isto, a intervenção solicitadora está rodeada de conotações positivas que 

contribuem para a sua aceitação. 

O aprendente intervém normalmente sozinho, realizando solicitações iniciadoras 

extremamente curtas, explícitas, claras, directas, concisas e fechadas, que incidem sobre 

aspectos muito pontuais e bem identificados e se realizam normalmente sob a forma de 

questões dirigidas ao professor. 

Estes aspectos da realização apontam claramente para a constituição de contratos 

pedagógico-comunicativos e de tarefa entre os parceiros institucionais, contratos esses 

que dispensam o recurso a procedimentos de figuração e que concedem papéis 

diferenciados a cada um dos sujeitos que interage para ensinar/aprender. Dito de outro 

modo, a intervenção reguladora do aprendente não põe em causa na maior parte das 
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vezes a sua imagem, desde que dirigida ao professor, já que quer a solicitação quer a 

resposta que lhe é dada são sentidas como integrando os deveres respectivos de cada 

um dos protagonistas implicados. 

Por outro lado, o aluno mostra, ao privilegiar largamente o professor como interlocutor, 

que o sente como tutor do processo e ainda como "personne ressource" (Sheils, 1991, 

Vasseur, 1987b), papéis que não concede aos colegas, raramente interpelados, apostando 

pouco na circulação de saberes entre pares (d. a evidenciação de idênticos invariantes 

em Cicurel, 1994b; Ellis, 1992b; Legrand-Gelber, 1984; Nunan, 1989; Vieira, 1988, 1992a). 

As trocas dirigidas espontaneamente a outros aprendentes e que não passam pelo 

professor, ou as "trocas cooperativas explícitas" (d. Cicurel, 1994b), são raras. Note-se, 

nesta mesma linha, que, quando surgem, o professor manifesta uma nítida tendência 

para se intrometer, tomando uma palavra que lhe escapa, subvertendo o esquema de 

participação inicial, o que raramente acontece nos outros casos, onde este esquema 

tende para a estabilidade (d. idêntica observação em Vieira, 1988, 1992a). 

O papel predominante concedido ao professor é também notório quando 

verificamos que é no seu discurso que mais se situa a fonte da solicitação, fonte essa que 

frequentemente tem ainda a sua origem no próprio aluno solicitador. Deste modo, 

outros discursos que cruzam em polifonia a aula de LE, como o dos materiais, dos 

manuais ou dos outros aprendentes, são raramente interpelados pelos aprendentes, que 

os desvalorizam enquanto fonte de saber. 

As solicitações denotam ainda que à capacidade real de intervenção na construção 

da aula se alia a vontade de perturbar minimamente o seu desenrolar interactivo, o que 

traduz a postura pró-activa do aluno neste evento pedagógico mas também, mais uma 

vez, a sua dependência face ao professor e a representação que dele tem enquanto 

"maestro da orquestra". Assim sendo, raramente estabelecem rupturas temáticas com o 

trabalho em curso, situando-se na sua continuidade, ou então, maioritariamente, 

topicalizando os objectos discursivos. 

Esta dependência do aluno relativamente ao professor, que se prende com as 

próprias convenções do contrato que com ele subscreveu e que mostra aceitar, verifica

se noutros níveis de realização do AS. Assim, por exemplo, de entre o leque alargado dos 

valores comunicativos predominantes, destaca-se o pedido de confirmação, atingindo valores 

também elevados o pedido de permissão, de precisão, de explicação, de repetição, de 

instruções ou de ajuda. Numa palavra, predominam solicitações que remetem para 

papéis do professor como o de fonte do saber, organizador das interacções, avaliador, 

papéis relativamente aos quais o aprendente se coloca numa postura de alguma 
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subordinação, usando a palavra mais para se ajustar às propostas do docente do que 

para as regular em função de um projecto individual. Valores comunicativos que revelam 

uma maior curiosidade e autonomia, ou melhor, uma capacidade interventiva mais 

forte que possa ter efeitos na fabricação da aula, tais como os pedidos de novos saberes 

ou a regulação, são menos frequentes. 

Em suma, o formato discursivo preferencial das TAS faz ressaltar o papel 

dominante e específico do professor enquanto organizador do processo de ensino I 
aprendizagem, ao mesmo tempo que remete para uma perspectiva muito tradicional 

das suas funções (cf. Cotterall, 1995, sobre idêntica conclusão retirada" de análises do 

mesmo tipo, e Matthey, 1995). 

Apesar de tudo isto e do papel predominante que o professor continua a ocupar 

nestes episódios, as TAS acusam uma maior dominância discursiva do aluno 

relativamente à generalidade da comunicação da aula, aluno que nelas alarga, em termos 

quantitativos e qualitativos, o espaço interactivo de que habitualmente dispõe. 

Assim, se, de um modo global, podemos considerar que estes momentos são 

sempre testemunhos da influência activa do aprendente na fabricação da aula, 

exemplificando trocas de negociação, a comparação do modo como se distribuem o 

tempo e a palavra durante as TAS e durante os restantes acontecimentos discursivos 

mostra que esta influência é acompanhada de uma maior implicação conversacional e 

de um mais claro empenho interventivo. 

Concretizando, verificámos que a distribuição das intervenções pelos sujeitos 

pedagógicos, assim como do tempo que ocupam, medido pelo número de linhas de 

transcrição, privilegia, nas TAS, o aluno, enquanto na globalidade da aula o predomínio 

da palavra pertence ao professor. Este aumento quantitativo do índice de ocupação do 

espaço interactivo pelo aprendente é ainda acompanhado por uma diversificação das 

funções discursivas, já que não se limita a preencher um lugar deixado livre pelo professor 

e de acordo com as restrições que aquele lhe imprimiu, mas organiza um espaço 

discursivo próprio, o que permite a sua rentabilização. 

Daqui concluímos, para além do interesse que estas trocas apresentam no quadro 

de uma pedagogia em línguas que incentive a implicação do aluno, que a cultura 

educativo-comunicacional da aula de LE é permeável a uma mais equilibrada distribuição 

da palavra e a uma renegociação dos papéis discursivos dos sujeitos. 
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Os meios comunicativos que o aprendente mobiliza preferencialmente para 

solicitar revelam que estas trocas não fornecem geralmente oportunidades de prática 

comunicativa da LE, já que as solicitações se realizam quase sempre em LM, por vezes 

com referências à LE enquanto objecto discursivo (d. idêntica observação em Andersen, 

1991, que regista uma intensificação do uso da LM com funções de solicitação; esta 

observação é ainda corroborada por Hérédia-Deprez, 1990, em situação de comunicação 

entre emigrantes, referindo a natural passagem à LM nos excertos com funções 

metalinguísticas). Nota-se ainda um leque reduzido de meios comunicativos, com os 

códigos vocais e não-verbais a serem dispensados. 

Estes dados mostram que o aluno, em aula de FLE, sente a LM como mais próxima 

para explicitar intenções comunicativas e verbalizar vivências problemáticas, o que 

traduz uma relação diferenciada com as línguas em presença e também o estatuto que 

cada uma delas assume nas actividades pedagógicas, onde a LE aparece claramente 

desvalorizada enquanto língua da comunicação (d. Anexo, volume I). 

Se este facto é natural no quadro de uma situação caracterizada por um "parler 

bilingue" (Py, 1992), mostra também o pouco interesse em aproveitar estas intervenções 

como ocasião de treino interactivo e, mais alargadamente, a negligência pelos objectivos 

comunicativos da aula de LE, uma conclusão a que também já tínhamos chegado na 

análise preliminar em passos (d. Anexo, volume I: capítulo 4). Podemos relacioná-lo 

ainda com uma dada representação muito formal e estereotipada do objecto do saber 

desta aula, neste caso coincidente com a língua da comunicação, proveniente da 

perspectiva teórica adoptada pelo professor (d. Berthoud & Py, 1993, sobre as relações 

entre representações e práticas da língua). 

No entanto, nas TAS onde existe circulação posterior da palavra, este comportamento do 

aprendente altera-se um pouco. Embora globalmente a LM prevaleça, os códigos auxiliares 

são mais intensamente mobilizados e verifica-se um maior recurso à LE e à alternância 

de línguas. Esta nova forma de mobilização dos meios disponíveis resulta do trabalho 

realizado pelo professor no sentido de incentivar o uso comunicativo da LE, logo, da 

consciência que tem de que esse uso é útil. 

Note-se ainda que o professor, também ele recorrendo pouco a outros códigos 

para além dos verbais, mobiliza sobretudo a LE durante as TAS, embora a LM seja uma 

presença muito forte. 

Ainda sobre esta questão, verificámos que, quando utilizada pelo aprendente, a 

LE surge em formas muito simples e hesitantes, não ocorrendo tentativas pedagógico

didácticas da parte do profesor para as enriquecer, ou seja, para alargar os meios 

linguístico-interactivos dos alunos. 
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Um aspecto que se revelou muito significativo na análise que realizámos, 

condicionando os resultados obtidos, foi a determinação dos objectos discursivos 

privilegiados nas TAS. 

Os alunos solicitam sobretudo a propósito do processo de ensino/aprendizagem da 

LE, isto é, preocupam-se fundamentalmente com questões relativas às actividades 

pedagógico-verbais, o aspecto sobre o qual mais intervêm, relegando o saber específico 

para segundo lugar (64,8% das TAS contra 35,2%). 

Nesta linha, a fonte das trocas tem a ver mais frequentemente com aspectos 

ma teriais da organização do processo de ensino / aprendizagem (como os materiais da 

sala de aula ou as condições de visibilidade do quadro) do que com esse processo em si 

mesmo, nos saberes que envolve ou nas operações de apropriação que supõe, o que 

revela a vontade de corresponder às propostas pedagógicas, mas também a dependência 

face ao docente e a dificuldade em conceptualizar autonomamente o processo de ensino/ 

aprendizagem. Daqui resulta uma diminuição da capacidade do aluno em se fazer 

ajudar especificamente em tal processo. 

Ao seleccionar preferencialmente estes objectos, os alunos denotam um certo 

distanciamento face ao saber e uma relação com ele de algum descomprometimento, o 

que pode ter a ver quer com reduzidas competências metaverbais, traduzidas na 

dificuldade em identificar e nomear problemas neste domínio, quer com a convicção de 

que a esquematização das progressões de ensino/aprendizagem pertence por inerência 

ao professor, o que relacionamos mais uma vez com uma representação tradicional de 

aula. O número pouco significativo de TAS sobre o saber revela ainda uma maior 

implicação no modo de realização das tarefas, ou no como se comportar, do que no 

conteúdo específico envolvido nessas tarefas, ou no quê aprender. 

Nas sequências de resolução de problemas linguísticos, a língua não é um sistema 

abstracto e invariável, antes se redefine na actividade de apropriação reflexiva dos 

locutores. A observação atenta dos níveis de funcionamento verbal evocados nas 

sequências analisadas mostra a dificuldade dos alunos em conceptualizar a língua em toda a 

sua diversidade, dificuldade que pode facilmente ser relacionada com o empobrecimento 

do conteúdo que encontrámos na análise preliminar em passos, ou melhor, com uma 

pedagogia da língua que denota uma representação simplista do seu objecto (d. Anexo, 

volume I; d. Beacco, 1989, sobre a representação de língua no discurso escolar). Berthoud 

& Py corroboram a existência de uma relação deste tipo também ao nível da gestão 

passo a passo da interacção: 

"Les comportements tant des enseignants que des éleves sont en partie conditionnés 
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par leurs représentations linguistiques. Non seulement les choix pédagogiques 
fondamentaux qui sous-tendent une méthode, mais aussi (et peut-être surtout) l'ensemble 
des petis choix limités et spontanés que l'enseignant ou l'éleve effectuent au cours de leur 
travai! ( ... ) renvoient à une conception plus ou moins élaborée et explicite du langage en 
général et de la langue enseignée en particulier" (1993: 5-6). 

Concretizando, os sujeitos isolam aspectos bem precisos e pontuais do sistema, 

com insistência particular nos elementos morfo-sintácticos ou semântico-lexicais, 

negligenciando tudo o que tem a ver com o funcionamento comunicativo ou sociocultural 

da língua e com a variqção (se tivermos em conta a vulgarizada distinção de Widdowson, 

1981, entre uso e emprego, podemos dizer que se limitam a questionar aspectos que 

relevam do uso). A abordagem parcelar e analítica do fenómeno verbal que daqui 

resulta faz ressaltar representações estereotipadas e simplistas do objecto, reduzido a um 

sistema formal, normativo, constituído por um conjunto de etiquetas designadoras de 

um real que lhe é exterior (d. Yagello, 1988, que inventaria alguns estereótipos, 

socialmente aceites, do tipo dos que encontrámos, nomeadamente a redução da 

diversidade verbal a um conjunto homogéneo e fechado de signos facilmente 

identificáveis, o que nos permite compreender a origem cultural destas representações). 

Do mesmo modo, e como sublinha também Py (1993c), os tópicos preferidos 

remetem para um entendimento muito parcelar do que significa dominar uma língua: 

conhecer um certo número de palavras organizadas por áreas temáticas e usá-las em 

frases gramaticalmente correctas do ponto de vista da norma, em actividades que 

combinam quatro aptidões elementares, a compreensão e a expressão orais e escritas. 

Regras de outro tipo, relacionadas com o uso global do sistema tomado como um 

conjunto rico de possibilidades, são completamente deixadas de lado. No capítulo 4 

teremos oportunidade de voltar a esta questão 

Não esqueçamos no entanto que constatámos uma aproximação mais global e 

complexa da língua ao longo do ano lectivo, já que os alunos se preocupam cada vez 

mais com aspectos ligados à sua utilização com fins comunicativos. 

Um outro invariante que encontrámos prende-se com a grande relevância que 

assume o objecto discursivo para a construção dos episódios verbais. Assim, embora 

surjam de um modo espontâneo bastante mais solicitações sobre as actividades, os 

sujeitos privilegiam nitidamente as trocas onde está em causa o saber ou os processos 

para a sua aproprição, mostrando que não concedem a mesma relevância a todos os 

tópicos (d. atrás). 

Concretizando, as trocas sobre o saber e sobre os processos são significativamente 
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mais extensas, inclusive no que diz respeito à intervenção que lhes dá origem, encontram 

a sua fonte menos no discurso do professor e mais no próprio aluno ou nos outros 

discursos da aula, revelando uma maior capacidade do sujeito para forjar problemas 

próprios, perseguem finalidades relacionadas com operações mentais de abordagem da 

língua directamente relacionadas com um esforço de aprendizagem, promovem de um 

modo muito mais significativo a circulação do saber, fazendo intervir outros sujeitos na 

construção da resposta requerida, apresentam consequentemente uma estrutura interna 

mais complexa, sendo bastante menos vezes truncadas, e suscitam uma utilização mais 

intensa da LE. 

o maior esforço estratégico dos sujeitos durante as TAS sobre o saber, evidenciado 

pelo facto de mobilizarem um maior número de estratégias que recobrem um leque 

mais diversificado, ilustra também o seu maior empenho na construção destas trocas. 

Quanto às estratégias mobilizadas pelos sujeitos pedagógicos, verificamos que 

as TAS não envolvem um grande esforço a este nível nem da parte do professor nem da 

do aluno, já que ambos se limitam a mobilizar respectivamente 1.3 e 1.4 estratégias por 

episódio, o que revela claramente a pouca importância que lhes concedem. 

Recorrem os sujeitos essencialmente, e de um modo quase equitativo, a estratégias 

no âmbito de dois dos grupos presentes na nossa tipologia, as do domínio da língua e as 

do domínio das actividades, o que tem a ver com os tópicos discursivos privilegiados e 

com a clara vontade de utilizar também estes momentos para a aprendizagem da LE. 

Note-se a presença muito pouco significativa de estratégias no domínio dos processos, no 

quadro do reduzido tratamento da competência de aprendizagem em aula de LE (d. 

Anexo, volume I: 152-161). 

No que toca ao professor, mais concretamente às estratégias no domínio da língua, 

nas TAS ele visa sobretudo assistir o aluno na resolução do problema levantado, optando 

quase sempre por lhe fornecer rapidamente a resposta solicitada. Aproveita também a 

oportunidade que lhe é oferecida para induzir a sua actividade verbal, provocando-a, 

assistindo-a, avaliando-a, o que mais uma vez relacionamos com a vontade de fazer a 

todo o momento da aula de LE uma ocasião de prática da LE. No entanto, e no âmbito 

das estratégias de assistência, notámos a preferência muito nítida pelo fornecimento 

imediato da resposta ou do saber solicitado, o que tem a ver com as características mais 

gerais deste tipo de trocas, nomeadamente com o seu carácter fugaz e restrito em 

termos do número de sujeitos que envolve, preferência essa que consideramos favorecer 

uma postura mais passiva do aluno perante um saber que lhe é oferecido já feito e que 
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retira às TAS algumas das suas potencialidades colaborativas. 

Quanto às estratégias no domínio das actividades, prevalecem, quer para o professor 

quer para o aluno, as de organização, o que se prende com a sua convicção de que o 

êxito da aprendizagem da LE em situação escolar passa pelo êxito no desempenho das 

tarefas propostas. 

Por seu turno, verificámos que o aluno, quando mobiliza estratégias no domínio da 

língua, selecciona com mais frequência as de resolução colaborativa com apoio no 

professor, verificando com a sua ajuda hipóteses próprias, pedindo-lhe a validação de 

desempenhos ou auxílio para levar a bom termo as actividades verbais, o que confirma 

a representação que tem deste parceiro colaborativo como a principal fonte da 

aprendizagem da LE. Podemos relacionar este comportamento estratégico com aquilo a 

que Andersen (1991) chama o "princípio da economia", referindo-se a estas estratégias 

como: "des voies les plus directes, qui prennent le moins de temps et qui réussissent le 

plus souvent" (1991: 14). As TAS surgem assim como exemplos práticos de trocas de 

tutela, mais propriamente como a ocasião para o aluno de resolver, com a ajuda do 

professor, os conflitos que vai experienciando na sua relação progressiva com a língua. 

Para concluir, as TAS do nosso corpus são episódios que manifestam da parte dos 

sujeitos que neles se investem a mesma disponibilidade e motivação para com o processo 

de ensino I aprendizagem que já tínhamos verificado na caracterização dos contextos 

realizada no Anexo, volume L 

Bem imbricadas na cultura comunicacional da aula de LE, inserindo-se na lógica 

pedagógico-comunicativa de um texto que dá sinais de permeabilidade às intervenções 

dos aprendentes mas que não as estimula em demasia, nem na sua frequência, nem no 

tempo que lhes concede, nem no esforço cognitivo-estratégico que nelas dispende, a sua 

emergência assenta na natureza didáctica da situação de comunicação escolar e mais 

particularmente no desempenho dos papéis com que nela são investidos os sujeitos 

interactantes, assim como na convergência de atitudes perante este acontecimento 

discursivo. Nas TAS observadas, quer o professor quer o aluno demonstram por 

conseguinte um conhecimento culturalmente construído das regras que regem a aula e 

ainda a capacidade de as actualizar e estender até aos limites possíveis da didacticidade, 

não as infringindo. Envolve-se assim em verdadeiras trocas colaborativas onde imperam 

a partilha e negociação de saberes e de actividades, mantendo-se todavia inalteráveis os 

papéis tradicionais de cada um dos sujeitos. Desta forma, exemplificam momentos de 

gestão interactiva local do processo de ensino I aprendizagem, mas não representam de 
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facto verdadeiras trocas onde o aprendente ganha poder discursivo. 

Esta inserção das TAS na cultura da aula permite ainda que elas reflictam o tipo 

de trabalho pedagógico-didáctico aí realizado, nas suas virtudes e nas suas fraquezas, 

revelando muito concretamente quais os conteúdos e competências privilegiados, no 

quadro de que actividades e de que formatos de participação, assim como as 

representações que os sujeitos têm quanto ao objecto do saber e quanto à sua 

aprendizagem. Deste modo, o facto de termos encontrado sobretudo momentos onde os 

alunos se mostram muito dependentes do professor, pouco trabalham a LE, revelando 

algum afastamento prático e conceptual face ao conteúdo específico da aula e 

negligenciando completamente os processos de aprendizagem, onde ainda o professor 

não estimula um trabalho comunicativo e cognitivo mais intenso, privilegiando o 

confronto do aprendente com um saber já construído a aplicar em actividades de 

linguagem que procura organizar com clareza mas que se dispõe raramente a regular, 

aceitando sem reservas a atitude de dependência demonstrada e não estimulando o 

aproveitamento de outras fontes do saber presentes na aula, reflecte alguns dos traços 

identificadores do ensino/aprendizagem das LE que pusemos em destaque quando, no 

Anexo, volume I, caracterizámos a aula de FLE. 

1.1. Aspectos de uma subversão comunicacional consentida 

Com o fim de precisar algumas das conclusões anteriores, nomeadamente 

explicitando o modo como as TAS se integram na cultura comunicacional da aula de 

línguas, é interessante atentar com maior detalhe na relação que estabelecem com os 

rituais que nela se praticam e com o cenário didáctico de produção discursiva, tendo 

em conta que: "Participer à la construction interactive de la conversation, c'est d'abord 

participer à l'élaboration des regles de la tâche conversationnelle, puis remplir son rôle 

conversationnel, c'est-à-dire agir selon ces regles" (Dausendschõn-Gay & Kraft, 1991: 

38; d. Secção I, capítulo 2: 2., para uma elucidação deste cenário). 

o acto de solicitação e a troca que nele se motiva, pelo conjunto de características 

que acabamos de observar, protagonizam episódios que se situam nasfranjas das latitudes 

possíveis de realização das cláusulas básicas do contrato pedagógico que rege a comunicação em 

contexto instrucional, embora, como também vimos, não o transgridam nem o ponham 

em causa (d. Secção I: capítulo 2 e Charaudeau, 1991). Exemplificam por isso momentos 

de variação do ritual da aula ligados à sua construção negociada, durante os quais os 

sujeitos desempenham papéis conversacionais menos frequentes. 
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Vimos atrás (Secção I: capítulo 2) que a presença do contrato pedagógico dá aos 

actores da aula uma sensação de segurança porque regula as suas intervenções verbais 

e lhes fornece esquemas de actuação baseados na aceitação dos estatutos e papéis que 

lhes cabem e que se definem a partir de relações diferenciadas com o saber. Como 

afirma Coste, pelo contrato, o sujeito: "sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, ce que font les 

autres, comment le tout s'articule et ce vers quoi on va" (1981: 43). No entanto, como também 

então observámos, a sua existência deixa-os disponíveis para operações de ensino I 
aprendizagem mais específicas que passam necessariamente pela comunicação, durante 

as quais podem ocorrer variações no esquema estrutural mais habitual, normalmente 

vividas de um modo não problemático por quem constrói a aula mas que, em certas 

ocasiões menos estruturadas ou mais frágeis, podem provocar alguma insegurança e 

momentos de crise que rapidamente a turma se apressa a ultrapassar, repondo equilíbrios 

momentaneamente perdidos. 

As TAS exemplificam um desses momentos de variação das rotinas da aula, pelos 

motivos que passamos já de seguida a expor. 

o contrato pedagógico-comunicativo assenta numa diferenciação dos estatutos e 

papéis dos parceiros da aula institucionalmente legitimada e fundamentada em relações 

assimétricas com o saber. Revela assim a existência autorizada de relações de poder ou 

de dominância (Widdowson, 1987), evidenciadoras de uma estrutura conversacional 

dirigida pelo professor, responsável máximo pela interacção e pelos seus traços de 

didacticidade e controlador da maior parte do território conversacional (d. Secção I, 

capítulo 2: 2.2.1.). 

As TAS são trocas durante as quais existe uma certa alteração (ou uma subversão 

consentida ... ) destas relações de poder, alteração que pode ser perspectivada segundo 

diferentes pontos de vista, sociológico e relacional, como comunicativo ou psicológico, 

todos eles relacionados uns com os outros, e que é visível a vários níveis de 

funcionamento da comunicação (interaccional, temático, quantitativo, ... ). 

Numa primeira abordagem desta questão, verificamos que o AS e a troca que lhe 

segue instauram uma nova ordem na distribuição dos papéis discursivos, reveladora 

de uma redistribuição ou de uma negociação das relações de tutela. 

Vimos na Secção I, capítulo 2, que o contrato pedagógico de comunicação coloca 

o professor numa posição alta e o aluno numa posição baixa e que este mesmo 

posicionamento ressalta da observação de uma série de "taxemas", que agora retomamos 

para mostrar como se inverte de algum modo durante as TAS. 
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Uma das principais manifestações de poder discursivo prende-se com o domínio 

do tópico (cf. Linell, Gustavsson & Juvonen, 1988). 

Se, em situação de aula, o tópico é normalmente definido pelo professor, nas TAS 

o aprendente partilha de algum modo com ele esse controlo, já que, sozinho ou em 

negociação e na sequência de operações de atenção à comunicação pedagógica, isola 

um objecto discursivo, podendo fazê-lo por processos de topicalização ou mesmo de 

ruptura temática, e apresenta-o à turma e ao professor. Decidindo o tema da troca, o 

aluno desvia o professor do seu conteúdo proposicional e, portanto, do seu território 

conversacional e dos seus centros de interesse, arrastando-o eventualmente para 

domínios alheios à sua competência científica. Exerce deste modo alguma dominância 

discursiva (cf. Bouchard & De Nucheze, 1987b; Cicurel, 1994a: 34; Deen, 1994; Murata, . 

1994). Com efeito, embora a instrução influencie bastante os objectos topicalizados, 

como atrás foi realçado, eles não são nunca os mesmos que define o professor, que não 

os prevê nem neles interfere directamente, decorrendo de critérios de relevância que 

são próprios ao aluno que solicita (d., na mesma ordem de ideias, Schmidt, 1992, que se 

refere a trabalhos de Slimani, 1987, 1992). 

A gestão do sistema de circulação da palavra, que na aula está nas mãos do 

professor, é outro dos sinais de poder (cf. Mehan, 1979). O AS é uma das poucas 

intervenções do aprendente onde toma espontanea e publicamente a palavra por auto

selecção, às vezes até de uma forma "selvagem" porque desrespeita as regras 

conversacionais, interrompendo o professor, por exemplo (d. Maury-Rouan, 1991, 

quando descreve a interrupção como uma marca de dominância interactiva). Com este 

movimento iniciador, toma as rédas da distribuição da palavra, elegendo livremente o 

seu alocatário e decidindo quais os participantes activos da troca. Deste modo, retira 

por momentos ao professor o monopólio absoluto da palavra, um dos mais apetecíveis 

em qualquer exercício do poder, intervindo directamente na organização das intervenções 

e nos mecanismos de alternância (d. Murata, 1994). 

Ao fazer tudo isto, o aprendente cria condições para realizar intervenções próprias, 

com contributos originais e não conhecidos, logo, não controlados pelo professor, dizendo 

coisas não pedidas e por isso mesmo mais naturais e autênticas, já que correspondem a 

verdadeiras necessidades de comunicação (d. Germain, Hardy & Pambianchi, 1991; 

Kramsch, 1985). Assume assim um papel interactivo que não lhe pertence pelo contrato 

pedagógico e que normalmente é exclusivo do professor, o de locutor, papel que é o 

mais forte e que traduz a posição face à interacção mais elevada (d. Secção I, capítulo 2: 

2.2.1.1., onde definimos estes papéis com Gremmo, Holec & Riley, 1978, 1985b, e Van 

Lier,1988). 
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Deste modo, o aprendente que solicita sai do seu anonimato categorial de 

aprendente misturado numa classe homogénea de outros aprendentes, erguendo-se na 

sua individualidade. 

Por outro lado, o AS apela para um comportamento responsivo do professor, ao 

propor-lhe o pouco habitual papel enunciativo de alocutário, confrontando-o com 

restrições conversacionais não previstas (imposição do tema, do código, do tom, das 

tarefas verbais, da estrutura conversacional). O aprendente locutor e momentaneamente 

gestor interaccional tem ainda direito de recusar a resposta que lhe é dada, exigindo 

outra mais satisfatória, e de decidir em que momento se atingiu "completamento 

interaccional" e se pode dar por finalizada a troca, tudo tarefas verbais que na 

comunicação ritualizada pertencem ao professor. 

Note-se ainda que, nalguns episódios, os aprendentes funcionam como fonte de 

informação relativamente ao locutor do AS, e que noutros deparamos com actividades 

de monitoração verbal levadas a cabo pelos sujeitos da turma sobre a produção dos 

seus pares, condutas que em ambos os casos são próprias do professor de línguas. 

Pela conjugação dos aspectos anteriores, o aprendente, por meio do AS, inicia, 

define e delimita uma nova troca, no seu objecto, no seu quadro participativo, no tempo 

que ocupa, no número de intervenções pelo qual se estende, na sua estrutura, e pode 

finalizá-la, sendo a ele ainda que cabem os movimentos de ratificação e de avaliação. 

Na sequência destas actividades verbais, actos que normalmente são realizados pelo 

professor, tais como solicitar, avaliar, comentar, topicalizar, precisar, pedir para dizer e 

para fazer ou regular, surgem agora no discurso do aprendente, o que significa um 

considerável alargamento das limitadas funções discursivas que normalmente realiza, 

como também refere Ellis: "they differ from many of the illocutionary acts that learners 

may be required to perform in the responding role they are often assigned in the 

classroom" (1992b: 5). 

De tudo isto resulta o desempenho de um papel activo na organização da 

interacção e uma modificação notória da sua estrutura matricial canónica, com o 

movimento de abertura a ser da sua responsabilidade, o de resposta da do professor e 

com frequente anulação da retroacção (d. Bellack et aI, 1966). 

Sintetizando, o aluno tem oportunidade de interferir na gestão da interacção nos 

cincos aspectos que Allwright (1984) considera como os mais pertinentes: distribuição 

da palavra; tópico; tarefa; código; tonalidade. 

Note-se que o exercício deste controlo é acompanhado por uma presença mais 

marcante no espaço interactivo, quer em termos do número de tomadas de palavra, 
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quer do tempo que estas ocupam, quer da diversidade de funções que preenchem (d. 

Linell, Gustavsson & Juvonen, 1988, que justificam com aspectos quantitativos a 

classificação de alguns comportamentos como de dominância). 

Em suma, as TAS exemplificam momentos de variação de um ritual 

comunicacional que tínhamos visto atrás serem possíveis no quadro de um contrato 

pedagógico que articula convenções situacionais, externas à situação de aula, com 

convenções discursivas, internas a cada interacção, fornecendo a Cicurel argumentos 

empíricos para afirmar: "iI n'[est] pas si simple de cantonner l'apprenant dans une 

position dite basse" (1991: 263). O conceito dinâmico de "papel discursivo" que 

anteriormente discutimos está envolvido nesta possibilidade negociativa, assim como o 

de "exercício alternativo pelo professor de um poder autorizado" (d. Widdowson, 1987). 

Repare-se que esta partilha ou negociação de papéis não implica obviamente 

uma alternância dos estatutos respectivos do professor e do aluno, a qual subverteria 

toda a lógica educativa deste evento e representaria uma ameaça de ruptura, nem retira 

ao professor a sua legítima função de controlador da interacção (d. Cicurel, 1994a; 

Vasseur, 1995; Widdowson, 1987). Assim, estas trocas, na maior parte dos casos, não 

desestabilizam o docente nem a comunicação da aula. Como afirma De Nucheze, "dans 

le cadre de la communication scolaire, si les rôles sont socialement attribués et connus 

de tous, les places discursives, elles, objets de transactions sans fin, sont susceptibles de 

varier constamment" (1991: 72; d. ainda Garcia, 1985). Widdowson (1987) distingue, 

nesta medida, entre dois tipos de poder do professor, o autoritário e o autorizado, este 

último ligado à sua função de ensinante de um saber específico e nunca posto em causa 

no quadro de relações pedagógicas saudáveis, nem mesmo na esfera de uma abordagem 

metodológica orientada para o aprendente e para a autonomia. 

Assim, mesmo se subvertem certos cânones da comunicação pedagógica, as TAS 

não podem ser vistas como episódios de violação do contrato, mas antes como momentos 

durante os quais a interacção se organiza de outra forma (Cicurel, 1994a, integra-os 

num dos esquemas-interaccionais típicos da aula de LE, as interacções sem i-dirigidas; ver, 

na mesma óptica, Allwright, 1980). A comprová-lo, o facto de serem normalmente bem 

aceites pelos sujeitos que nelas se envolvem com alguma frequência sem dar mostras de 

embaraço ou de surpresa. Dito de outro modo, este comportamento é interpretado, no 

nosso contexto, como co-operativo (Murata, 1994; o mesmo autor mostra que esta 

interpretação está sujeita a variações culturais). 

A este propósito, Mehan (1979) considera que é necessária a integração do 
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observador na cultura comunicacional da aula e no seu ambiente interactivo para 

perceber o seu funcionamento e organização complexos. O autor reafirma, na sequência 

de estudos empíricos onde integra episódios como os nossos, que, se é verdade que a 

maior parte das interacções obedece a esquemas básicos rotineiros, o que os dá como 

preferenciais, é também possível encontrar outras ordens de factos que, apesar de 

corresponderem a circunstâncias menos usuais e de traduzirem momentos de quebra 

na rotina, são interactivamente legitimadas e constituem possibilidades válidas na aula: 

"behavior defined as deviant by an observer is not treated as such by the participants 

themselves" (1979: 105). 

Por tudo aquilo que acabamos de expor, podemos dizer que as TAS traduzem 

aspectos de uma nova cultura comunicacional da aula de LE que não rompe com os 

cânones mais convencionais: elas exemplificam uma das facetas possíveis da variação 

do ritual comunicativo, presentificam a dimensão negociativa do acontecimento 

pedagógico e concretizam uma forma diferente de estar na aula e de assumir 

colectivamente um projecto de ensino/aprendizagem. Contribuem, nesta linha, para 

repensar as práticas comunicativas escolares no quadro de modelos pedagógico

interaccionais construtivistas que vêem a aprendizagem como o resultado das interacções 

múltiplas que podem ser suscitadas na aula, valorizando o sujeito aprendente e 

concebendo de outro modo as relações que estabelece com o professor e com o saber. 

2. Para uma identificação dos estilos pedagógico-comunicativos das turmas 

A existência de traços caracterizadores das TAS em contexto escolar, relacionados 

com aspectos rituais da comunicação pedagógica em aula de LE, não oculta um certo 

número de variações importantes que decorrem de estilos pedagógico-comunicativos 

próprios a cada uma das turmas investigadas. 

Com efeito, cada contexto particular é capaz de recriar de uma maneira única o 

evento pedagógico, em função dos perfis profissionais diferenciados dos professores, 

das caraterísticas próprias das turmas, ou, mais alargadamente, da relação pedagógica 

que se estabelece. Esta variabilidade materializa-se essencialmente na valorização e na 

hierarquização diferenciada de princípios e critérios comuns, como aqueles que realçámos 

anteriormente. 

De acordo com o nosso trabalho e com outros estudos consultados, certos aspectos 

do perfil do professor parecem exercer uma influência particularmente significativa nos 
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comportamentos verbais dos sujeitos durante estes episódios. Referimo-nos, em 

particular, a características pessoais e interpessoais, competências e estilos de 

interactante2, representações, crenças e convicções, preferências pedagógicas ou à relação 

com o conteúdo (d. Besse, 1989b; Matthey, 1990, ou Mouvet, 1989, quando põem em 

paralelo o pensamento profissional e as pré-concepções do professor com o seu estilo 

pedagógico-interactivo; Marcelo Garcia, 1992, 1996, refere-se à importância do 

conhecimento pedagógico do conteúdo; Dabene, 1990a, e Sinclair & Ellis, 1989, destacam 

neste sentido o tipo de relação com a língua; ver ainda Cazden, 1988; Pedrosa de Jesus, 

1991, ou Van Lier, 1988, que exploram a relação entre o comportamento dos alunos e o 

do professor; outros estudos, debruçados sobre diferentes contextos aquisicionais, 

concluem da existência desta relação e evidenciam perfis de adaptação diferenciados, 

tais como Green, Weade & Graham, 1988; Jisa & Richaud, 1994; Rabain-Jamin & Sabeau

Jouannet, 1991; Schlyter & Westholm, 1991; Vasseur, 1990b, 1993). No capítulo 4 

retomaremos alguns destes factores a propósito da formação do profissional de ensino. 

Por outro lado, traços distintivos que constituem o perfil dos aprendentes, tal como 

ele se constrói em interacção, exercem uma influência diferencial sobre a actividade de 

adaptação. Devido ao modo como recolhemos o corpus e aos objectivos perseguidos por 

este trabalho, não aprofundámos tal relação, posta em evidência por estudos que definem 

perfis diferenciados de aprendente quanto às preferências interactivo-verbais ou às 

operações mentais com o conteúdo, relacionando-os com múltiplos factores combinados 

entre si, sociais, cognitivos, contextuais, de motivação, relacionais, afectivos, experienciais, 

etc (d. Berthoud, 1993; Jisa & Richaud, 1994; Lambert, 1994a, 1994b; Naiman et aI, 1978; 

Py, 1993a; Vasseur, 1991, 1993). Hamers & Blanc (1989: 379 e seguintes) sublinham 

ainda a presença de traços de personalidade na preferência por determinados 

comportamentos verbais. A generalidade dos estudos consultados, na ausência de 

argumentos empíricos consistentes, não demonstra valorizar determinados estilos em 

detrimento de outros. 

Note-se que a representação que o aluno tem da aprendizagem e o modo como 

define a situação em que se encontra, factores determinantes no seu comportamento 

adaptativo, estão muito dependentes do tipo de ensino ao qual é exposto e das condições 

sociopedagógicas em que este ocorre, como fomos realçando na interpretação dos dados 

2 Matthey (1990) e Schlyter & Westholm (1991) tecem alguns juízos valorativos a propósito desta 
diferenciação, considerando que, do ponto de vista da aprendizagem da língua, alguns estilos, como os 
estimuladores, conduzem a melhores resultados do que outros, como os directivos. Por outro lado, Kraft & 
Dausendschõn-Gay (1993) consideram que os LN não são todos igualmente competentes no que toca à 
actividade de adaptação, como não o são para resolver problemas de comunicação ou para tutelar a 
actividade verbal do aprendente. 
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realizada no capítulo 2 (d. Martinez, 1994, que faz idêntica observação relativamente a 

professores em formação, ou ainda Breen, 1985; Ellis, 1989: 259; Trevise, 1992). Coste & 

Moore afirmam a este respeito: "Les représentations ( ... ) peuvent subir des modifications 

en fonction des déplacements par rapport aux ancrages dans lesquels elles se constituent. 

( ... ) Les représentations ( ... ) sont ainsi étroitement liées aux conditions socio

situationnelles d'apprentissage" (1994: 420). 

A nossa intenção, neste momento do trabalho, é realçar manifestações de 

especificidade na construção do episódio de adaptação,. relacionando-as com 

características significativas identificadoras de cada um dos quatro contextos 

investigados. Por outras palavras, pretendemos desenhar o "quadro de uma prática" 

(Mouvet, 1989: 181), mostrando como, com que possibilidades, segundo que critérios e 

com que finalidades as turmas gerem as solicitações, numa síntese da análise fragmentada 

anterior que relaciona umas com as outras as várias observações que fomos fazendo. 

A identificação das singularidades das TAS, ou a comparação das turmas, obriga

nos naturalmente a recorrer a dados obtidos durante a caracterização prévia dos contextos 

socio-verbais investigados (d. Anexo, volume I: capítulo 4), em particular quando 

procurámos encontrar os grandes elementos caracterizadores de cada uma destas aulas, 

colocando-os em paralelo com aspectos do perfil profissional e da caracterização das 

turmas (d. Anexo, volume I: capítulo 3). As TAS são assim inseridas num contexto 

pedagógico-comunicativo mais lato, pontuado por um certo número de actividades que 

procuram desenvolver competências de linguagem diversificadas a partir de um trabalho 

com aspectos vários da língua enquadrado por estruturas precisas de organização dos 

sujeitos e da palavra, tudo isto de acordo com um determinado conceito muito preciso 

de ensino/aprendizagem do francês na escola e em função de uma relação interpessoal 

e contextuaI própria. 

Nesta medida, as variações nos rituais de construção das TAS traduzem os 

princípios pedagógicos e didácticos de cada turma e, mais concretamente, os critérios 

de qualidade que adoptam, ao mesmo tempo que dão a eles acesso. 

2.1. Turma A 

A comunicação pedagógica na turma A está muito relacionada com traços 

peculiares do seu professor, entre os quais destacamos uma relação única no nosso 

universo com aLE. Dabene, sublinhando a importância desta relação no comportamento 

verbal do docente e considerando-a um factor incontornável a ter em conta na análise 
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da variação do ensino/aprendizagem da LE, afirma que, em termos conversacionais, o 

professor que não é locutor nativo da língua experimenta maiores dificuldades em lidar 

com a adaptação, já que: lisa marge de manoeuvre linguistique est plus réduite, et iI ne 

pourra s'autoriser des improvisations aussi libres que son collegue natif. n ne maitrise 

qu'en partie ( ... ) l'aspect pragmatique du langage ou l'organisation des stratégies 

conversationnelles" (Dabene, 1990a: 13; à frente discutiremos num outro sentido esta 

relação). 

Traduzindo uma convicção forte do seu professor quanto ao papel relevante do 

uso significativo da língua para a sua aprendizagem, o estilo interactivo de A 

particulariza-se pelo ambiente de grande descontracção e ludicidade, onde a LE adquire 

muito frequentemente funções de instrumento de comunicação. Assim, em numerosos 

episódios verificamos a vontade dos alunos em utilizar o francês, manifestando uma 

forte relação afectiva com o saber e uma motivação para a aprendizagem específica. 

Constantemente preocupado com o desenvolvimento de competências de uso da LE, o 

professor exerce uma atenção vigilante sobre este discurso, que incentiva e tutela. 

Paralelamente, nestas aulas são menos frequentes do que nas outras momentos locais 

de reflexão gramatical, assentando a estratégia pedagógica no trabalho com o sistema 

semântico-lexical e comunicativo. 

Apesar destas características, o controlo da interacção está globalmente nas mãos 

do professor, que se apoia em planos extremamente organizados e explícitos, muito 

diversificados e ocupados por numerosas actividades. Assim, centra em si as actividades 

e assume-se explicitamente como fonte do saber e sujeito omnipresente nas trocas verbais. 

De qualquer modo, liberto da preocupação com o conteúdo e com as formas de o 

actualizar devido à sua competência de nativo e a rotinas pedagógicas bem instaladas, 

este docente é flexível na actualização interactiva dos seus planos, construindo em 

colaboração com os alunos cada uma das actividades que planifica. 

Ê de notar ainda na turma A um tempo pedagógico muito ocupado, que progride 

rapidamente de actividade para actividade sem que se permaneça demasiado tempo 

em nenhuma, um traço que decorre do perfil enérgico e organizador do seu professor. 

Todas estas características vão, no seu conjunto, ditar muitas das especificidades 

que encontrámos nas TAS de A. 

Um primeiro aspecto a merecer uma atenção muito particular prende-se com o 

número médio de TAS por aula que, nesta turma, é bastante superior à tendência geral 
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(20,3 contra 16,4), mostrando-se estes alunos mais do que quaisquer outros disponíveis 

para criar este tipo de trocas e capazes de o fazer. Estamos em crer que esta é uma das 

manifestações da relação muito positiva que se estabelece nesta turma entre os vários 

sujeitos intervenientes e também entre eles e o francês, e ainda da capacidade 

comunicativa dos aprendentes, de que tivemos prova em numerosas passagens (sobre a 

incidência da relação interpessoal na participação dos alunos, ver Cordier-Gauthier, 

1995). 

A propósito desta mesma capacidade, encontramos outra particularidade em A, 

que reforça também o modo como o professor consegue realizar os seus propósitos 

comunicativos: a turma mostra-se nesta análise como aquela que mais aproveita estas 

ocasiões para praticar e negociar a LE, do que resulta igualmente uma maior percentagem 

de trocas longas, nas quais mais sujeitos se vêem implicados. 

De facto, as solicitações de A implicam o recurso à LE, língua que é também 

largamente privilegiada pelo professor na construção da troca. Quando existe circulação 

da palavra, os valores de mobilização da LE pelos alunos sobem consideravelmente, 

sendo os mais elevados do corpus, na sequência do esforço e da capacidade do professor 

em induzir a actividade verbal dos seus alunos. Importa ainda notar que os alunos 

usam espontaneamente o francês sobretudo quando se referem a objectos ligados ao 

processo de ensino/aprendizagem, o que tem a ver com a instalação persistente de 

rotinas comunicativas. 

A gestão da solicitação com a finalidade de praticar a língua está na origem de 

uma menor diferenciação nesta turma das TAS segundo o seu objecto discursivo, uma 

das características amplamente generalizadas destas trocas (ver atrás), não se procedendo 

a hierarquizações tão nítidas segundo este critério. 

Os alunos A estão entre aqueles que no início do ano menos solicitam sobre a 

língua, problematizando essencialmente aspectos ligados com as actividades, com a 

comunicação pedagógica ou com o espaço e o tempo, o que tem a ver com a sua 

dependência face ao professor mas ainda com um confronto holístico com o saber, 

pouco aberto a posturas reflexivas focalizadas em aspectos particulares do sistema formal. 

Está aqui em causa também uma representação menos académica do saber, que se deve 

em parte ao tipo de pedagogia implementado pelo docente e, em última instância, à 

relação deste último com a língua. Note-se a este propósito que esta é a turma que mais 

solicitações faz a propósito do sistema comunicativo. A preferência pelas TAS 

organizacionais altera-se no entanto muito significativamente ao longo do ano lectivo, 

mais do que em qualquer outra turma (mais 11,3% de TAS sobre L, contra uma tendência 
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geral de mais 2,8%), reflectindo a evolução de uma postura metalinguística que 

acompanha as opções de progressão pedagógica do professor. 

As escolhas dos alunos quanto aos objectos solicitados compreendem-se ainda no 

quadro de uma comunicação em sala de aula que se faz sempre em FLE e que se dirige 

fundamentalmente a competências orais. Confirmando esta interpretação, nesta turma 

os alunos solicitam mais do que os outros uma acção, mas também a regulação do 

discurso do professor e ainda clarificações e precisões várias. Deste modo, pretendem 

frequentemente com a sua intervenção verbal compreender o discurso oral que circula 

na aula, assim como obter ajuda para realizar as tarefas que o professor lhes propõe. Na 

mesma ordem de ideias, a fonte das TAS situa-se muitas vezes na LE enquanto 

instrumento de comunicação (24,5%, contra 16,4%, o segundo valor mais elevado), nível 

de funcionamento este que se posiciona muito próximo do invariavelmente 

predominante, a LE enquanto objecto (numa diferença de 2,3%, contra 11,2%, o segundo 

valor mais baixo). Este facto liga-se ainda às tarefas de linguagem no âmbito das quais 

surgem predominantemente as solicitações, a compreensão oral, em mais de metade 

das TAS cuja fonte é a língua, valor que não encontramos em mais nenhuma outra 

turma e que mostra como estes episódios estão aqui relacionados com a construção da 

comunicação (note-se ainda os valores elevados nas tarefas de expressão oral e o modo 

como a realização de exercícios suscita poucas intervenções deste tipo, ao contrário do 

que se passa nas outras turmas: 12,4% contra uma média de 23%). 

Na linha desta argumentação, verificamos que a turma A é a única cujo valor de 

trocas truncadas é mais elevado nos objectos L e PROC do que nos E/A, o que reforça o 

que já atrás tínhamos dito sobre o facto de o professor não valorizar o saber língua 

independentemente das actividades verbais que o presentificam na aula. Esta 

interpretação apoia-se ainda noutros índices, como o facto de construir, mais do que os 

outros, trocas complexas a propósito da negociação das actividades, fazendo nelas circular 

a palavra também mais frequentemente. 

Concluindo sobre esta questão, podemos dizer que as TAS da turma A revelam 

uma relação muito estreita dos alunos com o francês, sistema que utilizam espontanea e 

ludicamente com propósitos comunicativos, e uma vivência subjectiva da língua como 

um saber a construir em interacção, cujas regras são ditadas mais pelo uso do que pela 

norma. 

Por outro lado, verificámos várias vezes que a turma A não se limita, quando 

provoca episódios como as TAS, a assumir as posturas académicas tradicionalmente 
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imputadas aos alunos, ou seja, não restringe as suas intervenções a operações verbais e 

de aprendizagem. Precisando, estes aprendentes não solicitam somente para melhorar 

as condições de aprendizagem, ajustando o saber proposto ao saber disponível, ou 

certificando-se da boa compreensão das instruções, com o objectivo de executarem 

correctamente as tarefas, mas procuram também regular as actividades de ensino/aprendizagem, 

às vezes dando-lhes um cariz lúdico em solicitações marcadas por alguma irreverência, 

onde se manifesta uma relação com a situação pedagógica que, mais do que académica, 

é afectiva, comportamento que só encontraremos numa outra turma, a C (d. os valores 

mais elevados de AS cuja finalidade tem a ver com questões afectivo-sociais; os seguintes 

episódios são reveladores desta atitude: A: 28/ ACT; A: 54/ ACT; A: 56/ ACT; A: 69/ 

ACT; A: 28/ ACT;A: 96/ ACT; A: 15/ET; A: 18/ET). Pensamos poder relacionar de algum 

modo esta particularidade com o percurso escolar acidentado destes aprendentes. 

Reforce-se ainda uma relação lúdica com a língua na origem de algumas TAS, onde se 

manifesta sobretudo o prazer de usar o francês (d. A: 69/ ACT). 

Apesar de, em média, as TAS serem mais frequentes neste contexto do que em 

todos os outros, elas não ocupam, percentualmente, mais tempo de aula (11,4% de linhas 

transcritas TAS e 14,1% de intervenções, contra uma tendência geral de respectivamente 

11,3% e 13,9%), o que não significa que nesta turma a palavra circule menos durante 

estes episódios, antes pelo contrário, mas sim que o índice de ocupação da aula pela 

palavra é, globalmente, mais elevado. Com efeito, a nossa análise permite verificar que 

nesta turma, mais do que nas outras, o professor concede um certo relevo às TAS, na 

medida em que surgem menos trocas binárias, proliferando aquelas cuja estrutura interna 

é ternária e, sobretudo, complexa (com o valor significativamente mais elevado de todo 

o corpus, 24,1%, contra uma tendência geral de 16,5%). Confirmando esta preferência 

específica da turma A, verificamos ainda que é aquela onde mais proliferam trocas 

medianamente longas. A pronunciada incidência das TAS no discurso da aula é ainda 

notória na maior taxa de envolvimento de toda a turma na fabricação dos episódios 

(8,4%, contra uma tendência geral de 6,5%). 

Uma observação mais próxima das TAS onde ocorrem estes factos mostra que se 

devem, mais uma vez, ao seu aproveitamento, único no nosso corpus, para fins 

comunicativos. Com efeito, professor e alunos envolvem-se em trocas de negociação 

verbal que começam no próprio AS (note-se que o professor A é o único que, de um 

modo sistemático, investe na reformulação do AS, induzindo e apoiando a utilização da 

LE, em respostas-réplica) e se estendem por toda a troca, seja qual for o objecto em 

causa. No quadro desta negociação, surgem mesmo momentos nos quais parece que a 
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turma está mais interessada em se servir desta ocasi.ão para comunicar do que em dar 

resposta à solicitação inicial (note-se, a este propósito, que o professor A é o único que 

apresenta reacções do tipo réplica/ sem continuação; veja-se, por exemplo, A: 2/?). 

Tudo isto faz com que qualquer TAS, independentemente do objecto sobre o qual 

incide ou da sua pertinência pedagógico-cognitiva, seja sempre uma ocasião 

extremamente útil para um treino comunicativo da LE motivado nas necessidades dos 

alunos, afirmação que só podemos fazer relativamente a esta turma. 

Os factos que temos vindo a evocar como característicos das TAS da turma A 

ficam particularmente realçados quando observamos o comportamento estratégico dos 

sujeitos. Assim, este professor recorre de um modo muito mais significativo do que os 

seus pares a estratégias de indução/tutela e de facilitação da intercompreensão 

(respectivamente 48,9% e 22,2% das estratégias no domínio da língua, contra 25,7% e 

18,9%, o segundo valor mais elevado), apoiando-se bastante menos nas estratégias de 

assistência ao aluno, as privilegiadas pelos outros docentes. Este comportamento 

estratégico denota quer a orientação comunicativa que incute às TAS quer a negligência 

por processos mentais e cognitivos que impliquem uma abordagem consciente e reflexiva 

do saber. 

Por seu turno, o aluno, correspondendo às preferências do seu professor, mobiliza 

mais do que todos estratégias de afrontamento de projectos próprios em LE e de hetero

regulação da comunicação, assim como de assistência aos colegas, o que reputamos 

bastante interessante no quadro desta análise. 

Note-se ainda o esforço estratégico deste contexto, quer da parte do seu professor 

quer, sobretudo, da dos aprendentes, a manifestar o empenho que colocam na fabricação 

destas trocas verbais (veja-se uma média do aluno de 1,7 estratégias por episódio, valor 

do qual nenhuma outra turma se aproxima). 

Todos estes traços postos em paralelo nos levam a relacionar o comportamento 

da turma durante as TAS com um estilo de aprendizagem preferencialmente experiencial, 

tal como o compreende Ellis (1989: 250), que o opõe ao estilo "estudioso" (studial), 

aquele que se orienta para uma abordagem cognitiva, formal e analítica do conteúdo e 

da tarefa (d. ainda a definição de communicative learner de Nunan, 1989: 52). Dito de 

outro modo, e recorrendo a Py (1993a), a turma A demarca mais do que as outras o seu 

território de aprendizagem, isto é, o contexto verbal no qual se desenvolvem os processos 

de aquisição da LE, concedendo prioridade às tarefas comunicativas que fazem apelo à LE, 

660 



Das regularidades às variações 

preocupando-se bastante com a eficácia comunicativa dos enunciados produzidos ou 

interpretados e subordinando a apropriação de novos meios verbais às tarefas de 

linguagem progressivamente mais complexas, comportamento que o autor refere com o 

do aluno eficaz. Limitado pelos escassos meios de que dispõe, este comportamento dá 

lugar, na aula, a frequentes momentos adaptativos que visam justamente a melhoria 

local da realização comunicativa, durante os quais progressivamente surgem, se 

organizam e se normalizam novos instrumentos linguísticos, a partir de um trabalho 

sobre a interlíngua e sobre a norma. Por outro lado, verificamos a manipulação quase 

lúdica dos objectos linguísticos (d. análise da variabilidade das aprendizagens em LE 

realizada por Lambert, 1994a, com base no referido quadro teórico de Py). Nesta linha, 

Py (1993a) refere-se a um aprendente curioso e alegre, que manifesta um comportamento 

exploratório e lúdico, tendo prazer na manipulação das suas formas, o que relaciona 

com a orientação para um outro pólo que delimita o território da aprendizagem, o do 

sistema da interlíngua. 

Note-se em tudo isto uma concepção de língua e de domínio e aprendizagem da 

língua bastante abrangentes, funcionais e valorizadoras das operações sociais de 

construção do saber. 

2.2. Turma B 

As peculiaridades das TAS da turma B reflectem, como as da A, as opções 

pedagógicas do seu professor, relacionando-se ainda com o perfil particular de uma 

turma que se particulariza por um percurso escolar de êxito e por uma postura bastante 

académica na escola e na aula. 

o aspecto que mais singulariza as TAS da turma B tem a ver coma sua distribuição 

pelos objectos discursivas. Ao contrário de todas as outras turmas, o número das solicitações 

de B sobre o objecto de aprendizagem aproxima-se bastante do de idênticos 

comportamentos sobre o processo (uma diferença percentual de 7%, contra uma diferença 

média de 29,6%). A turma manifesta assim um grau mais elevado de consciência 

metalinguística e uma maior capacidade de observar a língua e de a questionar. 

Este facto, assaz significativo no corpus, prende-se com as preferências 

metodológicas do professor, particularmente no que diz respeito ao valor que concede à 

atenção à língua e à consciência do seu funcionamento. Justifica-se ainda pela aposta que faz 

na competência meta linguística como um dos factores fundamentais no processo de 
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apropriação de uma LE, sobretudo em níveis de iniciação, acreditando que dota os 

alunos de meios de aprendizagem importantes para a evolução do conhecimento verbal. 

A progressão de ensino muito rápida das aulas B, onde os conteúdos se sucedem 

numa organização em espiral servida por etapas pedagógico-didácticas que evoluem a 

um bom ritmo, bastante diversificadas e servidas por materiais variados, justifica de 

certo modo esta competência dos alunos. Muito preenchidas e diversificadas, quer quanto 

ao que nelas se faz quer quanto aos padrões verbais que são introduzidos, as aulas de B 

revelam ainda uma menor circulação da palavra por passo, com momentos de silêncio 

frequentes a denotar uma maior utilização do tempo para a observação e o trabalho 

reflexivo e individual com a LE. Neste quadro, importa ainda aludir à preocupação do 

docente com a explicitação do sistema-verbal, conteúdo da aula, e dos processos de 

apropriação desse mesmo sistema, bem como ao modo como investe em processos de 

descoberta e de inferência que estimulem reais capacidades de tratamento da língua. 

Todas estas preferências parecem, de acordo com a nossa análise, ter resultado 

numa maior apetência dos alunos por operações de observação e manipulação da língua, 

focalizando nela o seu esforço de aprendizagem e relegando para segundo plano a 

negociação dos modos de organização das actividades. 

Esta é também uma das duas turmas onde as solicitações sobre a língua aumentam 

ao longo do ano lectivo, à medida de uma competência metalinguística que se desenvolve 

e de uma progressiva focalização cognitiva sobre o conteúdo, embora isto não implique 

uma subida correlativa do tempo global de aula que lhes é dispensado. Este ligeiro 

aumento faz-se acompanhar de uma redistribuição dos objectos discursivos, que se 

tornam cada vez mais complexos, nomeadamente pela maior incidência nos valores 

comunicativos da LE, surgindo também mais TAS sobre objectos mistos. 

Observando agora com mais detalhe os objectos solicitados dentro de cada uma das 

duas ordens consideradas, verificamos que esta turma é mais uma vez bastante particular, 

confirmando as interpretações feitas acima. Assim, se se precupa menos do que as 

outras com as actividades, com a comunicação e com a palavra, incide com mais 

insistência sobre os processos de aprendizagem e, com grande destaque, sobre os aspectos 

mario-sintácticos (15,3% das solicitações contra uma tendência geral de 10%) e semântico

lexicais (21,7% contra uma tendência geral de 14%), preocupando-se menos com tudo o 

que tem a ver com o sistema fonético. Note-se ainda o valor superior à tendência geral 

das solicitações sobre o sistema comunicativo. 
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As tarefas de linguagem durante as quais ocorrem as frequentes solicitações sobre a 

língua particularizam igualmente este ambiente pedagógico, dando-nos acesso ao tipo 

de trabalho predominante. Concretizando, se raramente as actividades de compreensão 

oral estão aqui envolvidas (9% das TAS cuja fonte é a língua, contra uma tendência 

global de 25,9%, sendo de 53,7% na turma A), o que tem ver com as características da 

comunicação pedagógica e com o uso da LM, já as de compreensão escrita são o palco 

privilegiado destas trocas (22,9%), um valor que não encontramos em mais nenhuma 

turma (note-se, por exemplo, que em C este valor é de 0%) e que tem a ver com o 

recurso constante a documentos escritos de alguma complexidade. Note-se ainda a 

relevância das actividades de metalinguagem, facto que também não acontece nas outras 

turmas. 

A este respeito, importa lembrar uma outra característica única da turma B, que 

explica ainda as numerosas solicitações semânticas e nomeadamente a sua concentração 

em determinadas ocasiões das aulas. O seu professor utiliza uma técnica de abordagem 

global do sentido do texto escrito que incentiva a solicitação, na medida em que cria um 

espaço interactivo aberto a questões semânticas dos alunos focalizadas em palavra ou 

fragmentos do texto incompreensíveis (d., por exemplo, B5, 5° passo). O modo como 

proliferam as solicitações nos episódios pedagógicos assim concebidos confirma a nossa 

convicção de que os alunos não solicitam tudo aquilo que pretendem devido à ausência 

de oportunidades pedagógicas e que as suas solicitações latentes são frequentemente 

sobre o saber. 

Tudo o que temos vindo a dizer aponta ainda para uma outra particularidade 

destas trocas, nomeadamente o facto de encontrarem a sua fonte muito frequentemente na 

língua-objecto, enquanto as fontes relacionadas com aspectos materiais da organização 

do processo são menos frequentes do que nas outras turmas. 

Estas preferências da turma B têm consequências ao nível de alguns aspectos da 

realização do AS. Assim, mais do que os outros, estes alunos solicitam novos saberes, 

revelando uma atitude activa face à aprendizagem que passa pela intervenção na progressão 

dos conteúdos, procurando também muito frequentemente a confirmação de hipóteses de 

vária índole sobre o sistema da língua, de acordo com um esforço cognitivo de 

apropriação subjacente à postura metalinguística. Também se diferenciam pela frequência 

com que pedem ajuda, no quadro das tarefas de linguagem complexas que lhes propõe 

o professor, ao mesmo tempo que se preocupam menos com tudo aquilo que está 

ligado à organização da aula, de acordo com uma consciência de aprendente que 
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privilegia a relação de proximidade com o conteúdo e ainda de uma forma académica 

de estar na escola, que relacionamos com o seu perfil institucional. Nesta mesma linha, 

é a turma onde muito significativamente surgem em menor número finalidades 

organizacionais nos AS (50% contra 60,6%, o segundo valor mais reduzido), a favor de 

finalidades ligadas com ó saber, entre as quais se destaca a vontade de compreender e 

também de obter a avaliação dos desempenhos, de acordo com a postura académica a 

que nos referimos. 

Não nos espanta neste quadro que na turma B se mobilizem, durante as TAS, 

estratégias mais diversificadas no domínio da língua. Olhando de mais perto para estas 

estratégias no sentido de precisar o tipo de trabalho com a língua realizado, verificamos 

que, no que toca ao professor, se trata sobretudo de estratégias de assistência, mostrando 

ser extremamente rico quanto ao repertório que possui, à semelhança do que já tinha 

revelado quanto ao repertório metodológico, percorrendo várias hipóteses de tratamento 

da questão, entre as quais não estão ausentes o trabalho na LE, o recurso consciente à 

LM e ainda à metalinguagem. Sugere-nos este facto a possibilidade da existência de 

uma correlação entre ambos os repertórios. No que diz respeito ao aluno, é de notar a 

busca de resolução colaborativa, pedindo ajuda para resolver tarefas e solicitando 

informações úteis. 

Por tudo isto, pensamos poder dizer que nesta turma, mais do que em qualquer 

uma das restantes, estas trocas privilegiam um real trabalho cognitivo e de aproximação 

com o sistema verbal, durante o qual os aprendentes focalizam a sua atenção sobre o 

conteúdo, procurando compreendê-lo enquanto um sistema organizado com regras 

próprias cuja apropriação é útil para a aprendizagem. Paralelamente, dedicam menor 

atenção a aspectos organizacionais muito pontuais. 

Este trabalho não se faz contudo acompanhar de um outro, do tipo interactivo, 

quer porque não surge no quadro de trocas interactivas (ver tarefas que enquadram 

mais frequentemente as solicitações), quer porque não envolve um recurso muito assíduo 

à LE por todos os sujeitos, nomeadamente pelo próprio professor, que opta normalmente 

por tratar em LM a solicitação (cf., por exemplo, B: 43/ ACT, onde se verifica o não 

aproveitamento comunicativo da TAS, uma troca que seria difícil encontrar na turma 

A). Neste quadro, o tipo de estratégias privilegiadas denota claramente a ausência de 

um trabalho interactivo tutelado, com o professor pouco apostado na indução/tutela e 

na facilitação da intercompreensão e o aluno negligenciando o afrontamento de projectos 

próprios de comunicação e a hetero-regulação da comunicação. 
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Concluindo sobre este ponto, a LE surge na aula B sobretudo enquanto um objecto 

de aprendizagem pouco utilizado pelos alunos com fins comunicativos e de um modo 

espontâneo, apesar da concepção frequente de actividades orientadas para o 

desenvolvimento da capacidade comunicativa e de um confronto, sobretudo através 

dos textos, com padrões verbais alargados e significativos. 

Para além de tudo o que foi dito, este facto compreende-se ainda no quadro da 

relação com o francês que mantém o professor B, para quem esta é uma língua estrangeira 

aprendida na escola e com a qual raramente contactou em ambiente francófono. Este 

facto delimita certamente uma diferença essencial em relação a A no que diz respeito ao 

seu conhecimento do conteúdo e à sua capacidade de manipular a língua com propósitos 

adaptativos. Todavia, tendo experienciado processos de ensino/aprendizagem 

semelhantes aos que agora tutela, é capaz de os interpretar e guiar, capacidade que 

sustenta os critérios de pertinência pedagógica que utiliza nas suas aulas. Sinclair & 

Ellis valorizam, com idênticos argumentos, a actividade adaptativa dos professores que 

não são nativos da língua que ensinam: 

"They empathize more with their pupils as language leamers as they are more 
aware of what it is like to leam a foreign language. They are also probably more used to 
negative reactions from pupils and therefore are more used to dealing with them. Finally, 
they are probably less anxious lest they are teaching pupils something they already know, 
because for most it is new" (1989: 10). 

Um outro aspecto da análise que realizámos e que nos é útil para distinguir a 

turma B é o facto das TAS ocuparem uma maior percentagem do espaço interactivo (14,7% 

das linhas transcritas e 17,6% das intervenções, contra uma tendência global de 

respectivamente 11,3% e 13,9%), e desse mesmo espaço ser, mais significativamente do 

que nas outras turmas, ocupado pelos alunos, situação que se demarca muito claramente 

do habitus comunicativo deste contexto. Concluímos daqui que, mais do que em qualquer 

uma das restantes turmas, as TAS se constroem segundo modos interactivos que se 

demarcam dos predominantes no sentido de uma maior partilha do poder discursivo 

entre o professor e os alunos, o que significa que os sujeitos pedagógicos são capazes de 

adaptar o seu comportamento à especificidade de cada troca verbal e que o fazem de 

um modo consciente. 

Estes factos, que implicam uma mais significativa proeminência das TAS no 

discurso público da aula, não se devem porém a uma maior duração destes episódios, 

mas sim a aspectos mais globais próprios à comunicação que se constrói, comunicação 

cujo índice de interactividade, como vimos atrás, é menor do que o das outras turmas. 
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Os traços específicos das TAS do corpus B, reflectindo um conceito normativo e 

sistémico da língua que todavia não exclui nem oculta a sua complexidade funcional e 

subordinando-se a uma representação intelectual e problematizadora da aprendizagem, 

apontam para opções pedagógicas orientadas para o investimento num perfil de 

aprendente que atrás, com Ellis (1989), denominámos de estudioso, isto é, que se 

caracteriza por uma relação cognitiva e racionalizadora com o saber (d. também conceito 

de analyticallearner em Nunan, 1989: 52). Recorrendo mais uma vez a Py (1993a), estes 

aprendentes constituem o seu território de aprendizagem privilegiadamente em torno 

do pólo da norma, procurando conhecer o conjunto de pressões linguísticas, comunicativas 

ou escolares que se exercem sobre o sistema-alvo de modo a dele aproximar o seu 

próprio saber linguístico, no que diz respeito às formas oficialmente prescritas e também 

àquelas que são usadas pelos seus locutores ou, mais propriamente, pelo professor. 

Segundo o mesmo autor, que caracteriza este tipo de aprendente como dócil, esta 

trajectória em direcção à norma, que tem subjacente um princípio de coesão do sistema 

verbal e uma prioridade concedida aos aspectos formais, conduz idealmente a um 

conhecimento da língua coincidente com o dos locutores nativos, permitindo ao 

aprendente a realização de tarefas cada vez mais complexas (Py, 1993a: 12). 

Note-se ainda a vontade do aprendente de se situar num espaço social, no nosso 

caso na aula de LE e relativamente ao professor, atribuindo valores simbólicos às 

actividades que desenvolve, o que está de acordo com o perfil académico desta turma 

(d. o estudo já referido de Lambert, 1994a). 

2.3. Turma C 

O primeiro aspecto que ressalta da análise comparativa dos contextos relativamente 

à turma C é o reduzido número de TAS que nela ocorrem (uma média de 8,2 por aula, 

contrastando muito com o segundo valor mais baixo, 18,4) e, consequentemente, o seu 

peso praticamente insignificante no texto conversacional (6,4% das linhas transcritas e 

7,5% das intervenções). Note-se que esta média, tal como a incidência conversacional 

das TAS na aula, não varia praticamente ao longo do ano lectivo, denotando mesmo 

uma pequena tendência para a redução. De realçar ainda a mais elevada taxa de trocas 

truncadas, concorrendo muito substancialmente para uma diminuição da incidência 

real da troca adaptativa na construção da aula (14,9% das TAS, contra 8,4%, o segundo 

valor mais elevado). 

Os traços que acabamos de evocar, muito marcados, podem-se explicar segundo 
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diferentes ordens de argumentos, uns ligados às particularidades afectivo-relacionais 

da turma, outros ao tipo de ensino/ aprendizagem que nela se faz e à interacção que se 

constrói. 

Um primeiro aspecto desta argumentação prende-se com a qualidade da relação 

pedagógica desta turma, mais precisamente com um ambiente de alguma tensão que não 

parece ser o mais adequado à proliferação de TAS. Com efeito, verificámos momentos 

de conflito provocados pelo desleixo ou irreverência dos alunos e pela severidade da 

professora, pouco aberta a intervenções menos académicas e intolerante face ao erro, 

apostando pedagogicamente, a partir de procedimentos de overlearning e de uma dosagem 

restrita dos conteúdos, numa equivalência bem controlada entre as progressões de ensino 

e as de aprendizagem. 

Continuando nesta ordem de ideias, certos aspectos das preferências metodológicas 

de C inibem trocas como as que estão aqui em estudo. Referimo-nos, por exemplo, à 

progressão lenta de conteúdos, ao controlo estrito dos padrões verbais, escritos ou 

orais, ao ritmo muito sincopado e vagaroso das aulas, onde se passa muito tempo a 

fazer o mesmo (note-se que esta é a turma onde encontrámos um menor número de 

passos por aula, acompanhado de uma média de intervenções semelhante à das outras 

turmas), ou ainda a uma certa hegemonia na sua construção, com reduzida diversificação 

das tarefas, tudo isto reflectindo uma constância na concepção e construção das aulas e 

uma biblioteca metodológica algo pobre. Estamos em crer que este ambiente pedagógico 

lento, repetitivo e controlado, onde surge um saber-língua fragmentado, definitivo e 

especialmente construído para esta situação, onde o erro é inibido e se visa antes de 

mais o treino de aspectos isolados do sistema da língua, estimula pouco a curiosidade e 

a actividade cognitiva dos alunos e inibe a sua capacidade de intervenção autónoma. 

Por outro lado, C controla de um modo estrito e bem organizado as suas aulas, a 

partir de planos descritivos e progressivos, demonstrando pouca flexibilidade na gestão 

interactiva dos roteiros e na partilha com os alunos do tempo pedagógico (d. dados 

recolhidos na entrevista, Anexo, volume I: 104-107). A este propósito, frequentemente 

rejeita as suas intervenções autónomas e os seus avanços no discurso da aula, o que tem 

como efeito a sua progressiva inibição (d. C14: 205-224). 

É ainda neste contexto que mais frequentemente observamos trocas cuja finalização 

não é satisfatória. 

De acordo com que dissemos atrás, com Dabene (1990a) e Ellis & Sinclair (1989), 

relativamente à influência na construção da adaptação da relação entre o docente e a 

língua, pensamos ainda que o facto do professor C ter tido uma formação tardia, 

667 



Secção II • Capítulo 3 

relacionando-se já enquanto adulto e de um modo muito académico e exterior com o 

francês, que sente como um conteúdo escolar, está na origem das suas limitações 

comunicativas e, consequentemente, das dificuldades que tem em actualizar uma 

comunicação mais negociada, assim como em incrementar uma relação com a língua 

que aposte na afectividade e na motivação. 

Importa ainda relacionar a baixa frequência de TAS com uma turma que apresenta 

a maior taxa de insucesso escolar do corpus, com um percurso escolar acidentado e 

desmotivada para o ensino/aprendizagem (note-se a existência do fenómeno de 

abandono escolar nesta classe). 

Apesar do que acabamos de dizer, as escassas TAS que conseguem emergir no 

contexto C e cuja estrutura interna não é truncada são objecto de um tratamento de 

algum cuidado, mostrando que a inflexibilidade interactiva do professor e o seu dirigismo 

pedagógico fazem uma aliança curiosa com a disponibilidade para tratar as solicitações 

dos alunos que conseguem romper o controlado tecido discursivo e ser reconhecidas 

como válidas pelo seu gestor. Presentifica-se aqui um conflito evocado anteriormente, 

quando se procura coordenar o controlo interactivo da aula com o dever de atender 

individualmente aos problemas manifestados pelos aprendentes, conflito esse que é 

particularmente significativo neste professor. Concretizando esta observação, notámos 

que C apresenta o valor mais baixo de TAS onde não circula a palavra, sendo ainda 

frequentes as TAS longas e complexas, em valores superiores à tendência geral, próximos 

dos deA. 

Esta particularidade tem a ver ainda com a grande selectividade deste professor 

quanto à aceitação das intervenções autónomas dos alunos, das quais desconfia, aplicando 

nestas ocasiões um estrito critério pedagógico.Verificamos assim que, mais 

frequentemente do que todos os outros, não as aceita (d. índice de trocas truncadas), 

mas que o faz sobretudo quando o que está em causa são os modos de organização do 

trabalho, mostrando um comportamento inverso quando as solicitações se focalizam 

sobre o objecto de aprendizagem. Deste modo, o valor elevado das TAS truncadas 

deve-se essencialmente ao valor também elevado das solicitações sobre o processo de 

ensino / aprendizagem, sendo estas mesmas trocas muito raras quando o que está em 

causa é o saber (16,3% contra 2,8%, respectivamente). Pensamos que este facto tem a ver 

quer com a vontade de manter controlada a atenção dos alunos sobre a língua, tendo 

em conta as peculiaridades de uma turma algo irreverente, pouco cumpridora e muito 

disponível para perturbar a aula e para deslocar o seu centro de interesse na direcção 
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de aspectos laterais e pouco relevantes, quer com a valorização do francês enquanto 

conteúdo académico. A análise das trocas por objecto discursivo é deste modo muito 

relevante para compreendermos o funcionamento da turma C. 

Conclui-se daqui que, mais do que nas outras turmas, as TAS traduzem 

efectivamente um real trabalho sobre a LE, não se ocupando tempo lectivo com a negociação 

das tarefas e evitando-se qualquer tipo de interacção que não passe pelo conteúdo. 

Uma segunda particularidade das TAS da turma C é o facto de implicarem um uso 

frequente da LE, com valores inferiores aos observados em A, mas superiores aos das 

outras duas turmas, quer no que diz respeito ao professor quer no que diz respeito ao 

aluno, de acordo com as convicções metodológicas, de inspiração directa e estruturalista, 

do docente. Observe-se aqui rapidamente que o facto do professor penalizar o uso da 

LM, sabendo-se que esta é a língua preferida para a construção das TAS, pode ser mais 

um factor inibidor deste tipo de trocas, tendo ainda em conta que esta penalização não 

se faz acompanhar de um trabalho sistemático com a competência de comunicação nem 

do fornecimento de meios linguísticos apropriados (C: 20/ ACT; C: 21/ ACT). Note-se 

por outro lado que, dados estes factos, os alunos recorrem mais do que os outros a 

meios não-verbais, quer isolados quer acompanhados dos verbais. Quanto ao professor, 

a utilização que faz da LM durante estas trocas é muito reduzida. 

Concluímos desta última observação, conjugada com as anteriores, que as TAS da 

turma C constituem ocasiões de prática da língua, ao mesmo tempo que essa mesma prática 

ocorre preferencialmente no quadro de um trabalho sobre o conteúdo, ou seja, que 

associam uma abordagem cognitiva com uma abordagem interactiva da LE. De qualquer 

modo, a taxa significativa de circulação da palavra nas trocas sobre aspectos 

organizacionais, a segunda maior do corpus, aliada à maior preferência, logo depois de 

A, por uma estrutura interna complexa, deve-se à vontade de as utilizar também para a 

prática da LE, uma característica que vimos ser comum ao professor A e que nos leva 

neste momento a afirmar que o modo de utilização das línguas em presença é outro 

factor influente na construção desta troca verbal. Note-se na mesma ordem de ideias 

que o professor C, à semelhança do que tínhamos encontrado em A embora em muito 

menor escala, tem reacções de réplica, trabalhando a intervenção solicitadora. 

Quanto aos objectos das TAS, a turma C é aquela onde mais os alunos se afastam do 

saber, solicitando sobretudo a propósito do processo de ensino/aprendizagem, o que 

tem a ver com a sua relação de afastamento com a língua e ainda com a predisposição 
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para se furtarem a um trabalho cognitivo mais intenso, facto que atrás utilizámos para 

explicar o elevado número de trocas truncadas e a impaciência do professor para com a 

iniciativa dos aprendentes. Mais concretamente, eles solicitam mais do que todos a 

propósito da comunicação em sala de aula, o que tem a ver com a preferência do 

professor pela LE mas também com a ausência de reais meios verbais para se envolverem 

numa comunicação deste tipo. Questionam ainda a distribuição da palavra, manifestando 

uma vontade de intervir na aula que pode parecer paradoxal no âmbito do quadro que 

temos vindo a esboçar, mas que interpretamos como uma derradeira tentativa de 

participação na aula ou então de a desestabilizar. Notamos também que são os alunos 

que mais negligenciam os processos de aprendizagem e o sistema comunicativo da LE, 

manifestando um afastamento face à língua na sua dimensão de uso que revela algumas 

incoerências metodológicas. Um aspecto significativo a realçar neste ponto é o facto da 

turma C, ao longo do ano lectivo, reduzir a percentagem das solicitações sobre a língua 

(de 26,1% para 19,4%), aumentando consequentemente aquelas que incidem sobre a 

segunda ordem de objectos, o que denota um progressivo afastamento relativamente ao 

saber, bem patente nos elevados índices de insucesso que apresenta no final do ano 

lectivo. 

A preferência por este tipo de objectos não é alheia a outras características 

particulares ligadas com a realização do AS, nomeadamente comas valores comunicativos 

mais frequentes que manifestam a ausência de um trabalho real sobre a língua e uma 

postura de passividade e de dependência, perseguindo os alunos finalidades que são 

organizacionais, na sua esmagadora maioria. Note-se ainda, na esfera destas finalidades, 

a clara preferência pela regulação do trabalho de sala de aula, regulação essa que não 

encontra equivalente no que diz respeito à aprendizagem, procurando a turma, menos 

do que todas as outras, a obtenção e confirmação de instruções, no quadro de um 

comportamento solicitador pouco académico, onde o empenho colocado na realização 

das actividades não é muito marcado e onde a irreverência e a vontade de desestabilizar 

a aula imperam (veja-se, para ilustrar, C: l/ET; C: 13/ ACT; C: 36/ ACT). 

A análise das estratégias mobilizadas pelos sujeitos permite-nos rematar e dar maior 

consistência às observações anteriores, no que revelam do modo como se implicam 

nestes momentos pedagógicos. 

Uma primeira constatação relaciona-se com o equilíbrio entre as estratégias 

mobilizadas no âmbito do primeiro e do segundo grupo. Observando mais 
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detalhadamente essas estratégias, notamos um maior investimento, no quadro das que 

se inscrevem no domínio das actividades, nas de regulação (da situação de comunicação 

e do trabalho pedagógico), o que se explica pela relação menos académica com a aula 

que temos vindo a notar. Quanto às estratégias no domínio da língua, é de notar que os 

alunos C recorrem bastante às de hetero-regulação da comunicação, embora de novo 

menos do que os A, o que se relaciona com o mais elevado índice de utilização da LE 

como instrumento de comunicação nestas aulas. 

Quanto ao professor, importa sobretudo realçar o uso, de novo menos frequente 

do que em A mas mais do que nos outros dois 'professores, de estratégias de indução e 

tutela da actividade verbal do aprendente e de facilitação da intercompreensão, na 

linha das suas convicções quanto à importância do uso significativo da LE mas também 

da sua competência pedagógico-comunicativa limitada para trabalhar de facto este 

mesmo uso. Note-se ainda, no quadro das estratégias sobre as actividades, que recorre 

mais do que todos à regulação de uma situação de comunicação que tende 

frequentemente a escapar ao seu domínio, preocupando-se menos com a organização 

do trabalho pedagógico. De evidenciar finalmente o recurso a estratégias socio-afectivas. 

Em suma, a representação da situação pedagógica que tem esta turma, aliada à 

sua caracterização socio-escolar, parece afectar o modo como intervém nas trocas de 

adaptação solicitada, ditando a sua desmotivação progressiva para o trabalho autónomo 

e espontâneo sobre o saber e, mais globalmente, para a aprendizagem. Como afirma 

Porcher, explorando alguns aspectos sociológicos da aprendizagem das LE, "les individus 

ne sont jamais indifférents des lieux et des temps, des sociétés dans lesquelles sont 

inscrits" (1989: 63). 

No entanto, o investimento que faz o professor no uso da LE provoca momentos 

semelhantes aos da turma A, durante os quais os alunos se aproximam 

comunicativamente da língua. 

Por outro lado, a progressão de ensino lenta e controlada não estimula o trabalho 

cognitivo, o que se repercute numa excessiva focalização dos aprendentes sobre aspectos 

formais da organização das actividades da aula. Neste campo, a atitude menos aplicada 

da turma traduz-se em intervenções frequentemente desestabilizadoras, onde a vontade 

de regular aquilo que se faz corresponde a uma certa contestação das opções do professor, 

a uma provocação dos colegas ou então à procura das condições materiais necessárias 

para a realização das tarefas propostas. Este facto, aliado à relação de dependência do 

professor com o tempo pedagógico, explica o elevado número de AS não satisfeitos 

desta turma. 
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2.4. Turma D 

A caracterização que fizemos no Anexo, volume I, das aulas de D, mais 

particularmente do estilo do seu professor, aponta para uma certa lentidão das actividades 

de linguagem, em aulas com uma progressão lenta devida em grande parte à preocupação 

do professor em verificar se todos os alunos dominam os conteúdos antes de avançar, 

demonstrando flexibilidade em atender a todas as questões, sem grande preocupação com o 

desenrolar do tempo e nunca apressando a turma. Esta característica levou a que, na 

ausência dos planos das aulas, tivéssemos sentido por vezes alguma dificuldade em 

reconstituir o seu fio condutor, já que são recheadas de constantes desvios e interrupções, 

sendo difícil perceber para onde avança a interacção e quais os seus reais objectivos. 

Concluímos nesta linha que o empenho real na gestão da situação concreta da aula, com 

a vontade clara de fazer intervir todos os alunos, o deixa pouco disponível para um 

trabalho hierarquicamente superior de organização. 

No entanto, trata-se de aulas muito controladas, quer quanto ao conteúdo, quer 

quanto aos meios de aprendizagem. A propósito do conteúdo, observámos ainda que 

este se restringe em grande parte ao sistema formal da LE e que os alunos usufruem de raros 

momentos de contacto com a língua em funcionamento, sendo ainda muito reduzidos 

os materiais verbais introduzidos. 

Tendo em conta por outro lado que este é o contexto onde mais se utiliza a LM 

para construir a interacção, utilização que se vê reforçada ao longo do ano escolar, 

dissemos ainda na altura que os alunos da turma D vêem consideravelmente reduzidas 

as oportunidades de contacto com o francês na sua dimensão de língua de comunicação. 

Estes traços do contexto pedagógico D influenciam naturalmente o tipo de TAS 

que nele observámos. 

Um primeiro aspecto a evidenciar tem a ver com o elevado recurso à LM na sua 

construção, quer da parte dos alunos quer do professor, com valores muito superiores 

aos da tendência geral (exemplificando, o professor utiliza exclusivamente a LM em 

46,8% das vezes, contra uma tendência do corpus de 22,7%). A LE está quase ausente 

(1,6% para os alunos e 21,1% para o professor). Concluímos daqui que estas não são 

trocas úteis do ponto de vista de uma aprendizagem da prática da língua e da negociação 

verbal. 

o facto da LM desempenhar um papel fundamental na construção global da aula 

de FLE, aliado às quase inexistentes ocasiões de contacto dos alunos com uma língua 
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em funcionamento, por exemplo por intermédio de materiais autênticos ou simulados, 

tem implicações ao nível das representações da língua que criam, das competências 

verbais e metaverbais que desenvolvem, dos instrumentos operatórios e de tratamento 

verbal com que vão sendo dotados e, consequentemente, dos objectos que solicitam e 

da forma como o fazem. Assim, embora esta turma apresente a segunda maior percentagem 

de TAS sobre o saber, o que relacionamos com o seu perfil académico e com a grande 

motivação para esta aprendizagem específica (d. Anexo, volume I, anexo 6, Ficha da 

turma D), encontramos uma grande preferência pelo sistema formal, mais particularmente 

pelos aspectos fonéticos e ortográficos, em valores que se trocam ao longo do ano 

lectivo em função da progressão do professor, sendo bastante raras, ao contrário do que 

acontece nas outras turmas, solicitações sobre o sentido (5,7% para uma tendência geral 

de 14%). Por outro lado, são praticamente inexistentes trocas sobre o sistema 

comunicativo e ainda sobre a comunicação em sala de aula. 

Estas preferências, que traduzem as opções metodológicas do professor, 

nomeadamente a grande atenção à faceta acústica da língua e à sua materialização pelo 

sistema ortográfico e o reduzido trabalho com o sentido, reflectem uma aproximação do 

francês parcelar, pobre, onde a construção do significado está praticamente ausente. 

Revelam ainda que os alunos estão desprovidos de instrumentos pertinentes para uma 

abordagem cognitiva do sistema da língua. Note-se, aliás, que este é um dos contextos 

onde as solicitações sobre o saber diminuem ao longo do ano lectivo, o que denota que 

não progridem quanto à aquisição destes mesmos instrumentos e que permanecem 

incapazes de uma relação de apropriação mais estreita com o francês. 

A este propósito, convém referir que é o próprio professor que, preocupado com 

o controlo permanente do conteúdo e com o índice de sucesso das tarefas, mantendo-as 

num nível de dificuldade mínimo que assegura a sua realização por toda a turma, 

reprime as intervenções dos alunos que conduzem a uma abordagem mais complexa da 

língua, onde os sub-sistemas se inter-relacionem e os conteúdos avancem ou se 

complexifiquem (D: l/G; D: l1/G; D: 20/G). Este modo de controlar a actividade 

cognitiva dos aprendentes, que o impele a algumas abordagens explicativas algo 

incorrectas que falseiam os valores de sentido e de funcionamento dos sistemas verbais 

(por exemplo, em D: 7/0; D: 8/0; D: l/G; D: 20/G), assim como a uma linearização 

das abordagens, recusando episódios onde confluem problemas de diversa ordem (D: 

7/G; D: 8/G), pode, em nosso entender, prejudicar uma relação reflexiva, holística, 

entre o aprendente e o saber, sobretudo quando aquele pretende compreender e atribuir 

sentido às regras com as quais se vai confrontando. Inibe ainda posteriores operações 

de tratamento da língua e a construção de uma real competência metalinguística (ver 
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intervenções ao longo do ano que revelam a dificuldade em conceptualizar e analisar 

um sistema verbal próximo do português, assim como um nível cognitivo de abordagem 

muito primitivo, tais como: D: 2/F; D: 2/0; D: 11/5; D: 14/5; D: 2/G; D: 3/G; D: 24/G 

ou D: 27/G). 

De qualquer modo, as redistribuições que encontramos das cada vez mais raras 

solicitações sobre a língua nas últimas 5 aulas demonstram um confronto progressivamente 

mais complexo com o fenómeno verbal, facto que encontra explicação no qua?ro das práticas 

metodológicas do professor, muito influenciadas pelas correntes estruturalistas. Assim, 

cessam por completo as frequentes solicitações sobre a realização fonética, sendo 

substituídas por outras, também insistentes, sobre a ortografia. Note-se ainda um ligeiro 

aumento das TAS sobre a gramática, o sentido das palavras, o funcionamento da língua 

e a comunicação em sala de aula. 

o facto das TAS sobre o saber ocorrerem preferencialmente no âmbito de exercícios 

e de actividades de expressão escrita de pequenas frases, sendo as actividades de 

compreensão raramente o seu contexto verbal e finalidades deste tipo quase inexistentes 

(6,3%, sendo o segundo valor mais reduzido 28,9%), e ainda da sua fonte se situar 

raramente na LE instrumento de comunicação (5,4%, contra uma tendência geral de 

13,3%), reforça as afirmações precedentes e remete para um universo pedagógico onde 

a língua aparece desprovida dos seus aspectos semântico-comunicativos e é abordada 

fundamentalmente na sua dimensão material. 

A observação das estratégias mobilizadas pelos sujeitos permite reforçar o que foi 

dito acima, evidenciando sobretudo a limitada competência comunicativa de todos os sujeitos 

implicados e ainda a ausência de um esforço de utilização da LE. Comecemos por fazer 

ressaltar o facto do professor e os alunos D serem os que menos mobilizam estratégias 

de linguagem durante estes episódios, o que mostra que estes pouco servem para o 

ensino/aprendizagem da LE e que são sobretudo úteis para a consolidação de uma 

relação afectivo-pedagógica. O professor denota ainda um repertório estratégico limitado, 

mobilizando quase exclusivamente um dos tipos inventariados, as estratégias de 

assistência (89,2% deste tipo), e negligenciando completamente as de indução/tutela e 

de facilitação da intercompreensão, um comportamento que nos impele a afirmar mais 

uma vez que estas trocas não constituem ocasiões de negociação verbal e de prática da 

LE em situação de interacção tutelada. Confirmando esta afirmação, verificamos que os 
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alunos D preferem a resolução colaborativa e que raramente exercitam estratégias de 

hetero-regulação da comunicação. 

Por outro lado, as TAS sobre o processo de ensino/aprendizagem, para além de 

denotarem uma reduzida incidência sobre a comunicação de sala de aula, já que esta se 

faz com o auxílio sistemático da LM, particularizam-se pelo relevo que concedem às 

actividades, em intervenções cujo valor comunicativo é primordialmente o pedido de 

instruções ou de precisões e cuja finalidade, em 68,8% das ~ezes, se prende com a 

obtenção de informações pormenorizadas sobre os modos de realização das tarefas. A 

natureza extremamente detalhada destas solicitações, cuja fonte se situa, mais do que 

nas outras turmas, em aspectos materiais, e que, também com os valores mais elevados 

do corpus, têm finalidades organizacionais, entre elas sobretudo a de obter instruções, 

sendo raras as que se orientam para finalidades regulativas, reflecte a grande dependência 

desta turma face ao professor enquanto organizador do acontecimento aula (veja-se os 

seguintes episódios originados em questões praticamente irrelevantes: D: 6/ ACT; D: 

66/ ACT; D: 114/ ACT; D: 121/ ACT). Reflectem ainda a sua vontade académica de realizar 

com toda a perfeição formal as tarefas distribuídas, o que a mostra como uma turma 

motivada, mas, do nosso ponto de vista, se traduz em momentos constantes em que o 

trabalho da aula não reverte a favor da aprendizagem. Por outras palavras, o tempo 

lectivo é algo desperdiçado enquanto tempo de ensino/aprendizagem da língua. 

o professor D é extremamente benevolente com os seus alunos, rodeando-os de uma 

atenção personalizada (note-se que apresenta o valores mais elevados do corpus de TAS 

onde existe circulação da palavra com o aluno que solicita, não alargadas portanto à 

turma, que se limita a assistir, como em D: 30/G, a TAS privada mais longa do corpus). 

Gentil e carinhoso, preocupando-se muito com a sensibilidade do aprendente (d. D: 

28/G), dá uma imagem de si mesmo de grande disponibilidade em relação a todas as 

intervenções autónomas, aceitando-as no discurso público da aula e respondendo-lhes 

independentemente da sua pertinência. 

Se podemos encontrar por vezes nesta atitude uma certa falta de critério 

pedagógico quanto ao que de facto importa realizar numa aula de LE, o que tem também 

a ver com a ausência de uma programação sistemática desse mesmo trabalho (ver 

acima), ela não deixa de estar relacionada com a grande apetência dos alunos para as 

aulas de FLE, traduzida muito concretamente na forma positiva como correspondem a 

todos os desafios lançados pelo professor, em particular no quadro do dinâmico clube 

de francês da escola. 

675 



Secção II • Capítulo 3 

Esta aceitação tolerante das intervenções dos alunos concretiza-se, por exemplo, na 

percentagem reduzida de trocas truncadas, nomeadamente no que diz respeito àquelas 

que incidem sobre as actividades, registando-se neste mesmo objecto bastantes trocas 

complexas e longas. Verifica-se ainda na grande disponibilidade para fazer circular a 

palavra durante estas últimas trocas, em situação de interacção professor/aluno, de 

acordo com um estilo próprio de construção de uma interacção lenta, pouco progressiva 

e muito partilhada, mesmo quando o que está em causa são aspectos pontuais do 

trabalho e não se comunica em LE, uma opção que só aqui encontramos. 

Refira-se ainda o frequente feed-back positivo às solicitações dos alunos, 

encorajando-as o professor com juízos apreciativos muito elogiosos que contribuem 

para consolidar um ambiente afectivo de confiança, propício à iniciativa. 

A grande atenção que o professor D concede às TAS é sem dúvida um dos 

elementos que explica o facto da turma apresentar a segunda média por aula mais elevada 

deste tipo de episódios, e ainda o segundo maior tempo lectivo que lhes é dedicado, quer no que 

diz respeito às linhas transcritas quer às intervenções dos sujeitos, o que nos permite 

mais uma vez relacionar a influência positiva de um bom clima relacional e de uma 

atitude de abertura para com as iniciativas dos alunos com a frequência com que ocorrem. 

Note-se que esta média, assim como o tempo que é destinado às trocas, sobem, embora 

ligeiramente, ao longo do ano lectivo, o que não acontece em mais nenhuma turma, de 

acordo com uma relação pedagógica de confiança que se vai consolidando. 

Apesar do bom clima relacional e da aceitação das iniciativas, este professor não 

dedica a cada uma delas um tempo mais longo do que os outros, como podemos 

verificar pelo facto de ser nesta turma que menos encontramos TAS longas e ainda de o 

número médio de linhas/intervenções por TAS não ser dos mais elevados, o que contrasta 

com o seu estilo interactivo, tal como o definimos no Anexo, volume I, onde verificámos 

que era o docente que apresentava passos mais longos e com uma maior taxa de 

circulação da palavra. Esta forma de reacção ao AS justifica-se, quanto a nós, pela 

aplicação de um critério de selecção interactiva quanto àquilo que de facto importa 

realizar na aula, tendo em conta o tipo de solicitações dos alunos. 

Esta interpretação, a ser válida, contraria em parte algumas das conclusões 

anteriores, reforçando a ideia de que a interacção em aula de LE é influenciada por 

múltiplas forças, nem sempre compatíveis entre si, e de que o professor se confronta 

constantemente com dilemas que nem sempre consegue resolver de um modo coerente. 

Note-se finalmente o controlo extremo das trocas pelo professor, tutor 
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omnipresente e fonte única do saber, à semelhança do que já tínhamos constatado na 

análise em passos das suas aulas. Assim, verificamos que o professor D é, na quase 

totalidade das trocas, o interlocutor do AS (95,9% das vezes, o valor mais elevado do 

corpus), o que implica por sua vez as mais elevadas taxas de hetero-selecção, sendo 

muito rara a circulação do saber entre aprendentes, o que remete para a representação 

que os alunos dele têm e para a confiança que nele depositam. 

Em síntese, as TAS da turma D denotam uma mobilização preferencial em torno 

de um outro pólo do território de aprendente que, na nossa abordagem didáctica, 

acrescentamos aos três identificados por Py (1993a): o das tarefas escolareEP. A turma 

mostra que acredita na importância do trabalho na aula, com o seu professor, que tem 

prazer em realizá-lo e que está completamente disponível para nele participar, confiando 

plenamente na organização proposta pelo docente, com o qual estabeleceu uma forte 

relação empática. Neste sentido, dá de si mesma uma imagem de classe académica e 

aplicada, imagem que se preocupa em consolidar, atribuindo um importante valor social 

àquilo que faz. 

Revelando por conseguinte um desinteresse completo pela regulação activa do 

evento pedagógico, a turma utiliza sobretudo as TAS para reunir todas as condições 

formais necessárias à correcta realização das actividades, solicitando instruções 

detalhadas que a conduzam no sentido previsto pelo professor, assim se mostrando 

metodológica e afectivamente muito dependente. Neste sentido, o seu perfil académico 

assemelha-se com aquele a que Nunan chama "autority-oriented" (1989: 52), referindo

se aos alunos que sentem segurança na autoridade organizativa do professor e que a 

buscam constantemente. 

Por outro lado, a metodologia pela qual opta o docente, pouco exigente e muito 

centrada no treino e na manipulação do saber em exercícios controlados de inspiração 

estrutural, reduz a oportunidade e a necessidade de operações mais complexas sobre a 

língua, deixando-se a turma conduzir na trajectória de aquisição, sem revelar grande 

curiosidade perante o saber e sem investir no alargamento de meios metalinguísticos 

para o abordar. Este comportamento mostra que faz depender o domínio escolar de' 

uma língua estrangeira da capacidade de realizar com correcção os controlados exercícios 

propostos, não questionando a funcionalidade do novo saber e aproximando-se dele de 

modo parcelar, à medida dos exercícios que lhe vão sendo apresentados e que vão 

envolvendo, pouco a pouco, os conteúdos verbais dos programas. 

3 Note-se que o autor identifica claramente com uma abordagem linguística da aquisição os contornos 
que dá ao território de aprendizagem. Prevê por conseguinte que outras abordagens tenham necessidade de 
trabalhar com conceitos distintos (1993a: 10, nota 2). 
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A esquematização que acabamos de fazer das particularidades de cada uma das 

quatro turmas quanto às opções individuais de realização das TAS permite-nos neste 

momento concluir que aproveitam de diferente modo as oportunidades pedagógicas 

que estas trocas potencialmente representam, incidindo numas ou noutras de acordo 

com preferências metodológicas, representações do saber e da situação, competências 

comunicativas e orientações académicas próprias. No ponto seguinte interrogaremos 

com mais detalhe esta problemática. 

3. Solicitar é aprender? As práticas e as oportunidades de aprendizagem da LE 

Num trabalho como este, que assume claramente as suas finalidades didácticas, 

importa ultrapassar uma etapa preliminar de análise, necessariamente descritiva, e 

reflectir sobre a pertinência das práticas observadas e caracterizadas para o processo de 

apropriação de um novo saber, acreditando que uma aula é sempre um evento verbal 

no qual os sujeitos constituem inúmeras ocasiões de aprendizagem (d. Allwright, 1990, 

in Biddle & Malmberg, 1990: 31). Note-se, com Bouchard (1989), que se apoia em 

Chevallard, que uma das obrigações disciplinares da didáctica é estudar as situações de 

ensino/aprendizagem nas suas capacidades para favorecer a aquisição. 

Assim, a nossa intenção neste momento é discutir as oportunidades de 

aprendizagem das TAS, isto é, verificar de que modo os territórios de aprendizagem 

constituídos durante as trocas podem contribuir positivamente para um projecto de 

ensino/aprendizagem do FLE na escola, explorando deste ponto de vista algumas das 

suas características mais comuns. 

Note-se que não se visa determinar laços causais entre práticas e aprendizagem, 

mas sim explicitar, nas primeiras, as circunstâncias que, à luz do conhecimento actual, 

podem ser consideradas como favorecedoras da segunda. 

Pensar as TAS nesta óptica interpretativa ajuda a conceber formas de as rentabilizar 

de um modo mais concreto e baseado no trabalho efectivo, sustentando propostas para 

uma melhoria das práticas interaccionais em contexto pedagógico, o que conduz à 

reflexão que se pretende fazer no capítulo seguinte. Dito de outro modo, a tarefa a que 

agora nos propomos é directamente relevante para uma mais clara compreensão das 

implicações deste trabalho, sobretudo no que diz respeito à conceptualização de um 

dispositivo de formação dos sujeitos intervenientes que os torne mais aptos a aproveitar 

estes episódios, integrando-os numa pedagogia de sucesso. 
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A reflexão que desenvolvemos neste item apoia-se naturalmente nos dados 

anteriormente reunidos, descritos e comparados. 

Ressalve-se que não procuramos no corpus, mais propriamente no discurso dos 

aprendentes, indícios de aprendizagem que possam ser relacionados com as TAS, ou 

seja, manifestações concretas de operações de integração dos dados verbais obtidos 

durante a troca, ao contrário de que fazem e propõem outros investigadores que se 

debruçam sobre sequências deste tipo: "TI faut ( ... ) souligner que la discussion sur 

l'éventuelle intériorisation des formes apparues dans les SPA porte uniquement sur 

leurs manifestations dans le corpus" (Bartning, 1991: 10; ver ainda os trabalhos de 

Bouchard, 1994; De Pietro, Matthey & Py, 1987; Matthey, 1990, 1991; Py, 1995; Vasseur, 

1990a, 1990c, 1991, 1993). Estes autores entendem como sinais de apropriação a 

reutilização significativa e espontânea dos dados verbais construídos colaborativamente 

durante a troca, discriminando diferentes procedimentos de integração e relacionando

os com graus variáveis de tensão aquisicional e com perfis diferenciados de aprendente. 

Recusámos este procedimento basicamente por duas razões, uma de ordem 

metodológia e outra teórica. Em primeiro lugar, não possuímos dados longitudinais 

suficientemente alargados, nem o nosso corpus nos permite, na maior parte das vezes, 

identificar o aluno-locutor (note-se, com os mesmos autores, a necessidade de ambas 

estas condições para estabelecer uma relação deste teor, o que justifica as opções que 

tomam quanto a circunscrever a investigação a um número muito reduzido de sujeitos). 

Por outro lado, encaramos a relação em foco com algum cepticismo, dada a complexidade 

dos factores em jogo e a natureza não cumulativa, não linear e individual da 

aprendizagem, processo sujeito a (re)estruturações sucessivas: "TI parait difficile de 

saisir de façon ponctuelle la relation entre le développement de l' acquisition et des 

processus d' acquisition que pourraient manifester des séquences interactives spécifiques" 

(Porquier, 1991: 3; d., na mesma linha, Lambert, 1994a). 

Por estes motivos, preferimos falar da confluência, em determinados episódios, de 

um certo número de condições propícias à aprendizagem, observando até que ponto pod~m 

ou não contribuir para o desenvolvimento dos meios linguísticos e de aprendizagem do 

sujeito. 

Importa ainda registar que não pretendemos neste momento atingir a 

exaustividade nem explorar com minúcia os dados, esgotando as hipóteses 

interpretativas, o que constituiria, em si mesmo, um outro estudo de grandes proporções. 

Esta opção, que se deve a um princípio de economia de esforços e de racionalização do 

tempo, dentro dos limites e objectivos desta investigação, não resulta gravosa tendo em 
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conta as ambições acima enunciadas relativamente a este item. Pensamos de facto que o 

que importa aqui não é explorar em quantidade os dados, mas antes proceder a um 

levantamento exploratório das suas qualidades. 

Afirme-se finalmente que, por estes mesmos motivos, não nos interessa neste 

momento estabelecer comparações entre as turmas nem avaliar em qual dos quatro 

contextos observados estas trocas reúnem mais ou menos condições de aprendizagem. 

Pensamos que ficou claro na análise das variações intercontextuais que apresentámos 

no ponto anterior que cada um deles constrói as TAS à sua maneira, aproveitando-as de 

diferente modo. Assim, é mais útil neste momento, e de acordo com os nossos objectivos, 

sintetizar diferentes abordagens consideradas pertinentes, sabendo que a sua incidência 

na aprendizagem passa pela individualidade dos aprendentes e pela qualidade da relação 

pedagógica, e que não existem por conseguinte, em termos absolutos ou definitivos, 

receituários mais adequados do que outros. O grande interesse de um trabalho como 

este, que teve acesso a diferentes práticas escolares, é precisamente o facto de dar ao 

investigador a possibilidade de aceder a um repertório alargado que lhe abra perspectivas 

múltiplas e variadas e lhe ofereça um leque rico, porque diversificado, de opções sobre 

as quais possa assentar a reflexão didáctica. 

Antes de continuar, importa reiterar que a aprendizagem das LE é um processo 

complexo, influenciado por múltiplos factores - pessoais, afectivos, cognitivos, sociais, 

estratégicos - e ainda desconhecido em grande parte, sobretudo no modo como esses 

mesmos factores se relacionam uns com os outros e como contribuem para a progressão 

da competência verbal (d. Breen, 1985; Gaonac'h, 1986; Klein, 1989: 38; Lambert, 1994a; 

Papen, 1993; Véronique, 1994). Assim, as observações que se seguem assumem um claro 

estatuto de hipóteses cuja validade se delimita pelo actual estado dos conhecimentos 

neste domínio (d., nesta mesma linha, Véronique, 1992). 

Note-se ainda que partilhamos com Kohonen a ideia de que aprender uma LE é: 

"a continuous process aiming at an incrementally fine-tuned understanding of the system 

and an increasingly automatized use of it in meaningful communication with plenty of 

opportunities for practice" (1992: 29). Processo de complexificação progressiva de saberes 

e competências (Berthoud, 1993: 54), esta aprendizagem envolve actividades permanentes 

de confrontação, experimentação activa e tutelada, reflexão e conceptualização, assim 

como uma disponibilidade de ordem pessoal e afectiva. 

As TAS são trocas nas quais podemos encontrar um certo número de características 

que recentemente têm vindo a ser relacionadas com a comunicação pedagógica de 
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sucesso, isto é, aquela que favorece a aquisição do saber verbal, contribuindo ao mesmo 

tempo para a formação de um bom aprendente de línguas. Mais propriamente, elas 

podem discutir-se no quadro de um projecto educativo que promove a participação e 

responsabilização do aprendente e que o aproxima do saber língua, visando dotá-lo de 

instrumentos cognitivo-verbais e interaccionais que possibilitem um posterior 

envolvimento em trocas exolingues satisfatórias para o prosseguimento da aprendizagem 

iniciada na escola. Está aqui em causa a aceitação das relações que se estabelecem na 

aula entre a comunicação pedagógica, as operações mentais de abordagem do saber e a 

aprendizagem da língua. 

Concretizando do ponto de vista dos parceiros pedagógicos, estes episódios 

permitem conceber o professor e os alunos como "agentes intencionais" (Puren, 1993: 

7), cujos comportamentos se decidem numa lógica relacional inscrita no quadro de uma 

permanente busca de adequação entre objectivos e meios. 

Assim, as TAS são importantes para o professor porque a solicitação, sendo uma 

reacção espontânea do aprendente a um processo em curso que lhe compete a ele gerir, 

lhe fornece informações preciosas, às quais de outro modo dificilmente acede, que pode 

aproveitar na fabricação interaccional e na esquematização da acção pedagógica. Reenvia

lhe ainda, em retroacção, o seu próprio ensino, tornando-o mais consciente do seu 

efeito e ajudando-o a repensar a sua prática profissional e a aferir os critérios de qualidade 

que vai definindo. Little (1991: 21-22), chamando a atenção para o facto do professor 

possuir um sistema de construção pessoal do conhecimento diferente do do aluno, 

afirma que importa criar ocasiões frequentes para a adaptação entre ambos eles. 

Para o aluno, as TAS são uma iniludível oportunidade para se envolver 

efectivamente na aula e participar na sua construção, consolidando uma identidade de 

aprendente activo que passa pela valorização social dos canais relacionais que nela se 

tecem. O esforço assim dispendido é potencialmente promotor de aprendizagem 

específica em LE, sendo simultaneamente um processo e um produto da mesma, ao 

mobilizar e desenvolver capacidades de meta-aprendizagem (consciencialização dos 

processos e dos saberes em jogo, das dificuldades próprias, de modos de aprop~iação 

dos saberes, ... ), competências interaccionais e uma consciência de aprendente activo e 

empenhado. 

Estas trocas criam, por conseguinte, para ambos os sujeitos, situações de ensino/ 

aprendizagem consensuais e negociadas, que se baseiam num conhecimento partilhado 

da situação e numa mútua declaração de confiança pedagógica (d. Altet, 1992; Varonis 

& Gass, 1985b;Vasseur, 1990d). 
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A discussão que nos propomos realizar exige a identificação mais precisa de 

algumas características das TAS que possam ser relacionadas com a aprendizagem das 

LE e, num segundo momento, com o perfil do bom aprendente de línguas. 

O estudo que fizemos permite-nos destacar as seguintes: 

as TAS são um palco onde se manifestam e encorajam atitudes positivas face 

à LE e à sua aprendizagem, nomeadamente de auto-responsabilização, 

implicação, tomada de risco, confiança no outro e crença na sua vontade 

colaborativa; 

em numerosas ocasiões, activam operações específicas e estratégias 

fundamentais que favorecem o desencadeamento de processos internos de 

apropriação da língua, estabelecendo relações entre os conhecimentos que o 

sujeito já tem e os conhecimentos novos a adquirir; 

constituem igualmente oportunidades importantes de prática significativa da 

LE, onde se treinam habilidades fundamentais do ponto de vista de um perfil 

de interactante capaz de se envolver em futuras situações de exo-comunicação; 

fabricam episódios pedagógicos consensuais e negociados. 

Já de seguida faremos a exploração de cada uma destas características, que evocam 

argumentos de tipo pedagógico, psicolinguístico e mais propriamente didáctico, 

ilustrando-as com excertos significativos do corpus. 

3.1. Características favorecedoras da aprendizagem 

3.1.1. Construção da identidade pedagógica e variáveis afectivo-relacionais 

Concordamos com Auchlin (1991) quando afirma que a análise das práticas verbais 

resulta extremamente empobrecida quando não tem em conta uma das dimensões mais 

frequentemente negligenciadas: a afectiva (ver ainda Colletta, 1995). 

No quadro do nosso contexto verbal, onde as circunstâncias afectivo-relacionais 

são consensualmente entendidas como componentes e condicionantes primordiais do 

sucesso pedagógico, julgamos particularmente pertinente iniciar por aqui a nossa reflexão 

(d. Atienza, 1995; Bogaards, 1988; Cormon, 1992; Develay, 1994: 25; Klein, 1989; Lambert, 

1994a). Note-se que estudos vários, como o de Naiman et aI, correlacionam positivamente 

esta dimensão com o sucesso, sobretudo em níveis de iniciação: "attitude and motivation 

were in many instances the best overall predictors of success in second language learning" 
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(1978: 66). Remetendo para estudos empíricos, Cormon observa ainda que os factores 

de ordem afectiva desempenham um papel de maior relevo do que os de ordem cognitiva 

(1992: 104). 

Importa não obstante lembrar que tais factores não estão ainda completamente 

estudados na sua relação com a aprendizagem da LE. A este propósito, Atienza afirma: 

"si les aspects cognitifs de l'appropriation des L2 ont été tres étudiés, pratiquement 
rien n'a été fait à propos des implications affectives qui pourtant sont celles qui mobilisent 
le cognitif en même temps qu'elles mêmes sont source de connaissance. Malgré ce vide, 
nous sommes tous convaincus que dans l'approche d'une langue ii y ades effets de 
blocage ou de surmotivation d'ordre affectif qui expliquent que certains y entrent comme 
dans une prison, d'autres comme dans une terre promise" (1995: 30). 

Observar episódios interaccionais como as TAS do ponto de vista agora em foco, 

implica entendê-los como acontecimentos cuja ocorrência depende do estabelecimento 

de um circuito relacional positivo entre o professor, o aluno e o saber, circuito que ao 

mesmo tempo manifestam, aprofundam e consolidam. Exige ainda que os valorizemos 

quanto ao contributo específico que dão para a construção do conhecimento, e, sobretudo, 

da identidade pedagógica dos sujeitos em confronto. 

A este propósito, as TAS observadas disponibilizam múltiplos sinais que nos 

permitem confirmar uma conclusão a que tínhamos chegado na análise preliminar 

apresentada no Anexo, volume I, quanto à boa aceitação global da aula de FLE pelos 

nossos alunos. 

Mais propriamente, revelam da sua parte uma predisposição para a aprendizagem 

e a vontade de o fazer no quadro deste acontecimento pedagógico, acreditando na boa

vontade do professor e aceitando-o enquanto tutor do processo. Os alunos demonstram 

assim atitudes e convicções próprias de uma "identidade de aprendente", ou ainda, 

utilizando as palavras de Allwright & Bailey, uma boa receptividade para com o processo 

instrucional (1991: 155)4. Mostram igualmente que se sentem parte integrante do universo 

pedagógico e que partilham com o professor o desejo de contribuir para a sua harmonia, 

envolvendo-se na sua construção e responsabilizando-se pelos seus processos e 

resultados. A aprendizagem é por conseguinte vivida como um empreendimento 

colectivo de natureza social, que exige o esforço especializado de todos os sujeitos, 

mesmo se um deles está especialmente encarregado de o organizar. 

4 "By 'receptivity' we mean a state of mind, whether permanent or temporary, that is open to the 
experience of becoming a speaker of another language, somebody else's language" (Allwright & Bailey, 
1991: 155). 
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De um modo mais específico, os sujeitos manifestam durante as TAS certos traços 

importantes de uma identidade pedagógica activa, os quais remetem para a possibilidade 

de consolidação de contratos pedagógicos amplamente participados, os que mais 

exemplarmente estão ligados com o processo de ensinar/aprender uma língua (ver 

Bange, 1991a; Dausendschon-Gay & Kraft, 1991; De Pietro, Matthey & Py, 1988; Griggs, 

1991; Klein, 1989; Lambert, 1994a; Rubin & Thompson, 1994; Vasseur, 1990a, 1991, 1993). 

No que toca ao aluno, esta identidade traduz muito claramente uma postura de 

investimento na intenção de aprender, relacionando-se com a competência de 

aprendizagem, isto é, um: "conjunto de atitudes, conhecimentos e capacidades necessários a 

uma aprendizagem eficaz e progressivamente mais autónoma da língud' (Vieira & Moreira, 

1993: 53). Em particular, tal postura faz parte da dimensão afectiva da competência, nas 

suas componentes intrapessoal e interpessoal. 

Vasseur (1993) fala, a seu propósito, em "escolha de aprender" ou em "consciência 

de aprendente". Evidenciando através de dados empíricos que esta escolha não é 

realizada igualmente por todos os sujeitos, a autora considera que releva essencialmente 

de um determinado posicionamento afectivo perante a situação social de aprendizagem, 

com efeitos muito positivos quanto à evolução do domínio da língua. Porcher sintetiza 

do seguinte modo esta questão: "le rapport actif à la langue passe certes par le rapport 

actif à l'apprentissage ( ... ) pour que la langue étrangere devienne ma langue, iI faut que 

son apprentissage devienne mon apprentissage" (Porcher, 1989: 68). 

Note-se que as atitudes do sujeito relativamente à língua, à aprendizagem e à 

situação social, em particular ao interlocutor, estão aqui claramente envolvidas, 

importando realçá-las como condição essencial para o êxito do processo em causa: 

"Attitudes et succes: de toutes les variables qui entrent en jeu dans l'acquisition 
d'une langue ( ... ) l'attitude de l'apprenant est celle qui joue le rôle le plus constant. 5'il 
était possible d'identifier toutes ces variables et si on pouvait décrire tous les réseaux 
complexes d'interaction entre l'apprenant et le contexte d'apprentissage, la réussite ultime 
de l'apprentissage dépendrait tres probablement de l'attitude de l'apprenant ( ... ) nous 
n'apprenons que ce que nous voulons apprendre" (Savignon, 1983, cito in Narcy, 1990: 
118-119). 

Enunciemos com maior precisão alguns traços afectivo-relacionais e atitudinais 

manifestados nas solicitações e próprios da identidade pedagógica em construção, sem 

esquecer que todos eles se encontram estreitamente interligados. 

• Implicação do aprendente na construção da aula 

Um dos mais importantes destes traços tem a ver com a implicação individual e 
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social positiva do aprendente na construção da aula, assim se assumindo enquanto 

sujeito activo da aprendizagem e manifestando uma forte motivação (Cicurel, 1991: 

260). Como diz Co'ianiz, "être intéréssé ( ... ) c'est être partie prenante du même monde" 

(1990b: 90). Na mesma óptica, mas no quadro de outros contextos comunicativos, Auchlin 

(1991) relaciona o investimento na interacção com o grau de bem-estar (bonheur) que dela 

se retira (d. ainda Gumperz, 1989). 

Esta vontade e capacidade de intervir deliberadamente na construção do universo 

pedagógico generaliza-se aos vários níveis de funcionamento da aula de LE. Nesta medida, 

realçámos uma média significativa de TAS por aula, recobrindo objectos discursivos 

vários que vão desde o saber e seus processos de apropriação até às actividades 

pedagógicas, passando pela palavra e pela organização do espaço e do tempo. 

A presença nas TAS de numerosas marcas discursivas de implicação e de subjectividade 

dá-nos uma medida do investimento pessoal do aprendente e da urgência com que 

solicita nos vários níveis identificados (d. estudos que se debruçam sobre estas marcas, 

como Auchlin, 1991; Becker, Whitaker & Gesten, 1992; Deen, 1994; Lauga-Hamid, 1990; 

Ricard, 1993; Vasseur, 1991, 1993; Wilkinson & Calculator, 1982). 

Exemplificando, observámos marcas tais como: infracções discursivas várias, 

interrupção do professor, aumento da intensidade vocal, mobilidade física, insistência 

perante a desatenção do interlocutor, precisão da solicitação face a uma interpretação 

lacunar, reformulação do AS, recusa de interrupção, persistência enunciativa com o 

sujeito-locutor a não permitir a continuação da aula antes de ver satisfeita a sua 

intervenção, voltando a interromper o docente se necessário, formulações progressivas, 

durante as quais se vai aproximando cada vez mais precisamente do problema, ou 

multiplicação dos meios verbais de modo a obter a atenção selectiva do interlocutor (os 

seguintes episódios ilustram estas marcas: B: 9/0; B: 12/0; B: 14/0; B: 4/5; B: 8/5; B: 

11/5; B: 68/5; B: l1/G; B: 14/G; B: 30/G; B: 28/G; B: 52/G?; A: 20/5; A: 2/G; A: 26/ 

COM; D: 12/F; D: 23/0; D: 7/G). 

Algumas intervenções denotam em especial um elevado grau de persistência 

enunciativa dos alunos, como em B: 4/5, D: 23/0, D: 7/G e D: 3/C? 

Releve-se ainda a utilização recorrente da primeira pessoa, com reforço da presença 

do pronome pessoal e de verbos de opinião (B: 4/PROC), a passagem espontânea à LM 

(C: 12/P), a presença muito frequente de discurso argumentativo (B: 30/G; B: 4/PROC; 

C: 4/0; C: 54/ ACT; C: 6/G) ou a gestão autoritária do fluxo discursivo, com rejeição de 

tentativas de interrupção do interlocutor e de redistribuição da palavra. 
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Encontrámos também numerosas marcas de iniciativa dos aprendentes, ou seja, 

verificámos um contributo original para com aquilo que se passa e se diz na aula, 

indício de comprometimento e, mais globalmente, de motivação. A iniciativa traduz 

muito claramente a escolha do exercício de um papel activo no processo pedagógico, a 

qual se relaciona com a aceitação de um estatuto de aprendente responsável. 

Van Lier (1988: 123) propõe quatro índices para apreciar a iniciativa verbal: 

capacidade de auto-selecção, de atribuição da palavra, de gestão do tópico e das 

actividades. Segundo este autor, o acto revelador de maior iniciativa é aquele que 

conjuga, em simultâneo, estes quatro índices, ou seja, que resulta de uma 'palavra tomada 

por um sujeito por sua própria iniciativa, sujeito que a atribui a outro que selecciona, 

ditando restrições próprias à continuação da troca interactiva, realizando descontinuidade 

temática e efectuando mudanças nas actividades da aulaS. 

Este modelo de análise permite-nos concluir que os AS do nosso corpus são 

frequentemente comportamentos de elevado grau de iniciativa. Sublinhe-se em particular 

certas solicitações onde o aluno realiza actos de abertura, auto-seleccionando-se e 

assumindo o papel interactivo de locutor, define um tópico novo, atribui a palavra ou 

gere as actividades, bem como aquelas onde insiste na sua intervenção, esforçando-se 

por que ela adquira proeminência na aula (d. estudos onde se identificam factores de 

implicação deste mesmo tipo, como Dalgalian, 1981; Day, 1984; Gremmo, Holec & Riley, 

1978; Lauga-Hamid, 1990; Van Lier, 1988; Vieira, 1990, 1992a, etc). 

Deste modo, os movimentos de solicitação estreitam a aproximação do aluno com 

a aula, o que pensamos ter consequências positivas ao nível da relação afectiva que com 

ela estabelece e, por seu intermédio, com o processo de ensino/aprendizagem (d. Mittner 

& Prodeau, 1994; Porcher, 1989; Seliger, 1983; Trevise, 1993; Vasseur, 1993; Veira, 1990, 

1992a). 

A vontade de participar mais activamente na construção da aula e de ser seu agente diz 

particularmente respeito às actividades de linguagem e leva à criação de momentos 

pedagógicos da responsabilidade dos aprendentes, onde aquilo que se faz corresponde 

àquilo que pedem para fazer: A: 5/G; B: 4/0; B: 9/G; C: 2/S. 

Esta vontade de participação é muito evidente nos numerosos pedidos de 

realização das tarefas, onde os alunos demonstram a sua disponibilidade para a 

5 Ci. também Riley (1985b), quando identifica os constrangimentos possíveis efectuados por uma 
intervenção verbal sobre a interacção, e Vieira (1990, 1992a). 
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aprendizagem do francês e para o trabalho em sala de aula: A: 2/P; A: 4/P; A: 5/ ACT; 

A: lI/P; A: 20/P; B: 4/P; B: 6/P; B: 9/P; C: l/P; C: 8/P; C: 17/P; D: l/P; D: 4/P; D: 16/ 

P; D: 21/P; D: 69/ ACT. 

A motivação para o trabalho evidencia-se também nas TA5 que revelam um 

aprendente vigilante quanto ao processo de ensino/aprendizagem, capaz de controlar 

actividades, materiais, progressões, propostas, insistindo na sua coerência e articulação 

metodológica e não hesitando em chamar a atenção do professor para problemas 

detectados, infracções a regras previamente acordadas, ambiguidades e descontinuidades 

pedagógicas: A: 2/ACT; A: 6/ACT; B: 3/ACT; B: 12/ACT; B: 99/ACT; B: 106/ACT; C: 

42/ ACT; D: 55/ ACT; D: 66/ ACT; D: 83/ ACT; D: 86/ ACT. Em C: lI/G ou C: 12/G, este 

controlo estende-se aos conteúdos da aula. 

Uma outra faceta pertinente nesta discussão prende-se com a disponibilidade 

demonstrada pelo aluno para tutelar a actividade cognitivo-verbal dos pares, ou seja, para 

assumir o papel de parceiro colaborativo, construindo momentos de circulação do saber. 

Os conhecimentos que então surgem, por vezes fora do controlo do professor, estão 

mais próximos dos sistemas verbais dos aprendentes e, por isso, têm eventualmente 

mais condições de ser neles integrados e de promover a evolução das interlínguas: C: 

12/G; C: 9/G; C: 4/COM; C; 4/5; C: 6/5; C: 13/5; C: 9/COM; A: 7/0; A: 4/G; B: 19/0; 

B: 5/5; B: 10/5; B: 18/5; B: 38/5; B: 29/G; B: 35/G; B: 49/G; B: 51/G; D: 10/F; D: 14/0; 

D: 12/5; D: 13/5; D: 22/G. Note-se que obviamente nem sempre os saberes que assim 

circulam são correctos (B: 18/5). 

Estas trocas de colaboração entre pares mostram que todos os alunos podem 

aprender com as TA5 (d. o estudo empírico de Pica, 1992, que confirma esta conclusão). 

Consciente da pertinência desta circulação, o professor solicita-a nalguns casos, 

provocando a troca de conhecimentos entre os alunos (D: 22/F; D: 18/0). Contudo, por 

vezes também a impede (D: l/F), evitando a ocorrência desta condição de aprendizagem. 

Por outro lado, certas intervenções demonstram a curiosidade do aluno face ao saber, 

materializada na vontade de aceder a novos conteúdos e de alargar por mote próprio o 

círculo de conhecimentos: A: l/CUL; A: 2/CUL; C: 13/G; C: 26/ ACT; C: 46/ ACT; C: 

49/ ACT; C: 50/ ACT; D: 68/ ACT. Esta curiosidade, relacionada com a motivação para 

com o saber específico, é responsável pela introdução de conteúdos não previstos pelo 

professor, interferindo na planificação da progressão. 

Remete claramente este tipo de comportamentos do aprendente para um desejo 

ou uma escolha de aprendizagem na qual estão envolvidas posturas pró-activas (Cortese, 

1987) que revelam motivação para aprender: "1t was the pupils' need to learn which 
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stimulated their expressions of uncertainties" (Pedrosa de Jesus, 1991: 153). Também 

Trevise relaciona solicitação e motivação: "besoin communicatif et besoin explicite 

d'acquisition, demande de clarifications sollicitées par l'apprenant sont mêlés, et régis 

par des variables à la fois cognitives ( ... ) et affectivo-motivationnelles" (1993: 43). 

Nesta linha, estudos como os de Seliger (1983) ou Gardner et aI (1976, cito in 

Allwright & Bailey, 1991) concluem que os alunos mais motivados são também aqueles 

que mais participam espontaneamente. Os autores, que propõem uma abordagem 

sociopsicológica da motivação, distinguem entre motivação integrativa, aquela que mais 

parece suscitar esta forma de intervenção, e motivação instrumental, mais restritamente 

académica. 

Dickinson (1987: 29-33, 1995) faz uma outra abordagem da motivação, bastante 

pertinente, relacionando-a com aspectos cognitivos da aprendizagem e mais precisamente 

com um projecto de desenvolvimento da autonomia. Segundo o autor, as situações 

pedagógicas abertas à iniciativa dos aprendentes promovem a motivação, nomeadamente 

a motivação cognitiva, contribuindo deste modo para o desenvolvimento da autonomia. 

Neste sentido, distingue, com Deci & Ryan (1985) entre motivação extrínseca, presente 

nas situações de aprendizagem em que o aluno realiza as tarefas porque tal lhe é 

pedido, e intrínseca, quando o trabalho que desenvolve é proposto por si mesmo, na 

sequência de um esforço individual para aprender, realçando a importância desta última. 

Podemos encontrar no nosso corpus TAS de ambos os tipos. 

• Atitudes de afrontamento de problemas de aprendizagem e de comunicação 

Por outro lado, os episódios em análise revelam da parte do aluno uma atitude 

pedagógico-conversacional de coragem, ousadia, temeridade e perseverança na resolução 

de problemas individuais, a qual podemos relacionar também com a competência de 

aprendizagem, de acordo com Rubin (1975) ou Sheils (1991), que a identificam como 

uma das características do bom aluno de línguas (d. ainda resultados de Mittner & 

Prodeau, 1994, que denotam esta mesma atitude da parte do LNN que mais rapidamente 

e melhor evolui). 

Uma das facetas desta atitude prende-se com a realização de comportamentos 

que manifestam coragem verbal e tomada de risco, próprios do aprendente de línguas que 

sabe que tem de conviver com a insegurança e a incerteza, como em B: 7/P, C: 7/COM, 

C: l1/G ou A: 5/PROC. Note-se em C: 7/COM o bom acolhimento pelo professor desta 

atitude do aluno. 

Observam-se ainda muito frequentemente momentos onde o aprendente expõe 
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publicamente e com clareza a sua ignorância ou a sua incapacidade para realizar as tarefas 

propostas: A: 2/PROC; A: 3/PROC; A: S/PROC. Nesta mesma linha, sujeita 

espontaneamente os seus desempenhos à avaliação do professor: C: 16/5. 

Noutros episódios, oferece-se para realizar tarefas particularmente complexas e 

para as quais sabe que não está preparado, sujeitando-se à avaliação do professor e 

mesmo ao seu comentário negativo. Encontramos um exemplo muito significativo desta 

situação em C: 16/P ou C: 29/ ACT. Veja-se em particular o comentário do professor em 

C12/189P. C: 10/5 ilustra um episódio do mesmo tipo. 

Nesta postura conversacional não estão ausentes factores sociais de aprendizagem 

(Lambert, 1994a), em particular uma crença forte numa relação interpessoal positiva ou 

a vontade de a consolidar. Note-se que o aluno mostra não recear as consequências 

negativas que o AS pode eventualmente ter ao nível da sua imagem pública (os dois 

exemplos anteriores demonstram claramente a realidade destas consequências). 

Por outras palavras, a solicitação frequente depende sempre de algum modo da 

cultura da aula, mais especialmente do seu ambiente interactivo, ao mesmo tempo que 

dela dá uma imagem (cf. Rivers, 1990, quando afirma que um dos princípios do ensino 

interactivo é a existência de uma atmosfera de solidariedade, onde o aluno é tido em 

conta e respeitado na sua individualidade e personalidade, não se sentindo 

emocionalmente ameaçado, nem pelo professor nem pelos pares). Os AS fazem assim 

parte dos movimentos que traduzem uma determinada linha de conduta positiva, isto é, 

segundo Goffman, "un canevas d'actes verbaux et non verbaux qui lui [ao indivíduo] 

sert à exprimer son point de vue sur la situation et, par là, l'appréciation qu'il porte sur 

les participants et, en particulier, sur lui-même" (1974: 9). 

Note-se para rematar que, por diversas vezes, relacionámos certos aspectos das 

TAS, tais como a sua frequência, grau de satisfação, finalidades perseguidas ou objectos 

topicalizados, com a atmosfera social da aula. 

• Atitude colaborativa do docente 

No que diz respeito ao professor, o seu envolvimento em trocas colaborativas 

revela a aceitação de novos papéis pedagógicos, onde se assume como um fomentador de 

processos individuais e autónomos que apoia, estimula e enriquece (cf., sobre esta 

matéria, a recolha de textos provenientes dos membros do CRAPEL em André, 1989, e 

ainda Dalgalian, Lieutaud & Weiss, 1981; Hoffmans-Gosset, 1989; Holec, 198ge; Narcy, 

1990; Sheils, 1991: 4; Tudor, 1993). 

Manifestando abertura ao aprendente e vontade de o apoiar nas suas incursões e 
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avanços pessoais no discurso, esta atitude do professor, ligada a um comportamento 

colaborativo, é condição para que na aula se crie uma cultura comunicacional propícia 

ao aparecimento de iniciativas: "5i les interlocuteurs, les LN aussi bien que les LNN, ne 

prennent pas seulement conscience des problêmes ( ... ) ou des difficultés ( ... ), mais s'ils 

manifestent cette prise de conscience par des activités métadiscursives, on peut supposer 

que ces activités assument également des fonctions au niveau de la constitution des 

relations sociales" (Gülich, 1986b: 250; ver ainda 5heils, 1991; Rivers, 1990). 

Refiram-se nesta óptica comportamentos positivos do professor que têm lugar marcado 

neste tipo de trocas, muito importantes porque ajudam a consolidar uma "relação afectiva 

favorável e um clima de confiança, assim como a precisar os contornos dos contratos 

pedag6gico-didácticos. Crahay observa, nesta medida, que o aluno não se implica nem 

se mostra perseverante sempre que se julga incompetente na matéria, e que esse 

julgamento está muito ligado com as avaliações sucessivas do professor: "L'implication 

d'un élêve dans les tâches scolaires est à la fois un élément déterminant et le résultat 

d'un processus interactif" (1989: 84). 

Deste modo, o contributo do professor durante as TA5 é pontuado por constantes 

intervenções onde se mostra explicitamente aberto à iniciativa do aprendente, 

estimulando-a, louvando-a, encorajando-a, incitando-a, tutelando-o na formulação, 

valorizando-a, alargando-a à turma, envolvendo outros sujeitos e mesmo o próprio 

aluno que solicita na construção da resposta, chamando a atenção dos outros alunos 

para o saber envolvido e para sua origem, empenhando-se em compreender exactamente 

o que é solicitado, pedindo ao aluno para repetir, reformular ou precisar, dando tempo 

para a formulação, contendo a impaciência da turma (por vezes pouco respeitadora 

das dúvidas dos colegas), respondendo com seriedade pedagógica, aproximando-se 

espacialmente do aluno, eventualmente tocando-lhe: A: 4/0; A: 9/0; A: 3/5; A: 8/5; A: 

16/5; A: 23/5; A: 31/5; A: l/G; A: 7/G; A: 6/G; A: 3/F; A: 7/C; A: 3/COM; A: 17/ 

COM; A: 21/COM; B: 12/0; B: 73/5; B: 28/G; B: 52/G?; D: 9/F; D: 26/F; D: 25/F; D: 

31/F; D: 14/5; D: 8/G; D: 20/G; D: 23/G; C: 6/G; C: 10/G; C: ll/G; C: 16/G. Refira-se 

ainda o recurso a procedimentos de figuração, extremamente importante neste tipo de 

trocas (d. D: 28/G). 

Note-se não obstante, momentos em que reage negativamente à iniciativa verbal, 

como em C: 29/ ACT e C: 10/5. 

• Relação personalizada e de confiança 

A relação social presente nos episódios que temos vindo a referir é caracterizada 
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não só pela confiança e pela partilha de projectos em co-responsabilidade mas igualmente 

por um maior grau de humanização e personalização, instaurando uma atmosfera 

favorável à aprendizagem (Cormon, 1992: 104). 

As TAS protagonizam de facto momentos onde os discursos produzidos são menos 

fictícios e mais personalizados e onde os sujeitos assumem a sua real identidade (A: 16/ 

COM). Orientam-se assim para a dimensão pessoal envolvida no acto de ensinar / 

aprender (cf. conceito de "dupla enunciação" em Lauga-Hamid, 1990, e a identificação 

que realiza de marcas da expressão da subjectividade). Com efeito, ao solicitar, os 

aprendentes revelam-se ao professor nas suas dúvidas, nos seus percursos, aproximando

se dele e criando novos laços pedagógicos que não se restringem aos institucionais. 

Note-se, nesta medida, que, se as TAS abrem o mundo da aprendizagem ao 

professor, também revelam o professor ao aprendente, no seu interesse personalizado, 

no seu acompanhamento atento, na sua abertura empenhada: "tout acte de 

communication ( ... ) engage l'identité du locuteur" (Py, 1993c: 15). 

O constante comportamento de encorajamento do professor, atrás exemplificado, 

contribui para consolidar esta relação pedagógica e para estimular uma atitude de auto

estima e de auto-confiança do aprendente (cf. Netten, 1996, a este propósito). 

• Vivência pedagógica das emoções 

Segundo Auchlin, o investimento dos sujeitos no discurso promove a sua vivência 

positiva e desencadeia estados afectivos: "plus un discours est investi, plus intenses 

seront les émotions vécues" (Auchlin, 1991: 115). 

Neste sentido, verificámos que alguns dos episódios analisados reflectem 

experiências pedagógicas de emoção, recheadas de afectos. Afectos para com a aula (A: 4/P; 

A: 28/ ACT; A: 30/ ACT), para com o professor (A: 18/ET), para com a língua (D: 2/ 

PROC), para com a organização social e cognitiva do trabalho (A: 54/ ACT; A: 55/ ACT; 

A: 56/ ACT; B: 6/PROC), para consigo mesmo enquanto sujeito aprendente (A: l/PROC; 

A: 2/PROC). 

A este propósito, Atienza afirma que as emoções, uma componente dos estados 

afectivos experienciados durante as vivências linguísticas, resultam de uma mescla 

extraordinariamente complexa de sentimentos, vontades e julgamentos que se traduz 

em prazer verbal mas que também se revela enquanto elemento motor de conhecimentos 

específicos (1995: 31). Pensamos em particular no conhecimento do outro com quem se 

trabalha mas também no autoconhecimento pelo aprendente das suas próprias 
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possibilidades cognitivas, verbais e metalinguísticas, o qual favorece a autoconfiança, 

contribui para uma melhor compreensão da acção didáctica e para uma aproximação 

mais subjectiva face ao objecto de aprendizagem e sua metodologia (d. 5chõn, 1992: 85, 

quando relaciona aprendizagem com emoção cognitiva, e Kohonen, 1992: 15, que 

sublinha, no quadro de uma interpretação experiencial da aprendizagem, o papel das 

experiências subjectivas do sujeito que aprende e dos seus sentimentos relativamente à 

sua própria aprendizagem). Episódios como D: 11/F, D: 12/F, D: 5/P ou D: 3/PROC?, 

traduzem aspectos deste autoconhecimento. 

o efeito de bola de neve provocado por algumas TA5 (d. capítulo 2) é revelador 

desta forma mais comprometida, desbloqueada e segura de estar na aula. 

A criatividade manifestada nestes episódios, por exemplo quando o aluno diz 

coisas novas ou utiliza de um modo não imitativo a língua, manipulando até aos últimos 

limites as suas competências interaccionais, é uma componente importante nesta vivência 

da aula com emoção (d. atrás os exemplos de movimentos de ousadia verbal). 

A expressão de alguma criatividade relacionada com a aprendizagem da LE está 

também presente quando se esforça por imprimir um cunho pessoal às tarefas 

pedagógicas, envolvendo-se nelas de um modo mais pessoal e vivendo-as com mais 

prazer: A: 95/ ACT; A: 34/ ACT. 

Realce-se ainda as constante manifestações de ludicidade e de humor que pontuam 

os nossos episódios (d. Ferrer, 1989, sobre o papel do humor na aquisição de uma LE). 

5ão momentos em que a turma aproveita a solicitação para introduzir um tom jocoso e 

descontraído na aula, brincando num ambiente relaxado e rindo-se com frequência: A: 

16/COM; B: 2/F; B: 3/5; B: 4/5; B: 5/5; B: 9/5; B: 14/5; B: 48/5; B: 65/5; B: 30/G; B: 47/ 

G; D: 4/0. 

Apesar do que dissemos, encontrámos TA5 onde ficaram demonstradas atitudes 

negativas, com os alunos a recusarem participar nas tarefas, a perturbarem os colegas 

ou ainda a contestarem o trabalho pedagógico: C: 12/P; C: 12/ ACT; C: 45/ ACT. Também 

destacámos atitudes do professor desmotivadoras destas intervenções verbais, em 

momentos onde tem reacções de impaciência ou de desatenção, se sonega à resposta, 

desvalorizando o saber solicitado, ou põe em causa a imagem do aluno que solicita, nas 

suas atitudes, competências, saberes ou processos de apropriação: B: 63/5; B: C/7; B: 

I/CUL; C: 2/0; C: 29/ACT. 
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3.1.2. Processos cognitivo-interaccionais de apropriação do saber verbal 

A solicitação sobre o saber, a comunicação ou os processos resulta de um trabalho 

social onde se combinam duas importantes componentes: 

(meta)cognitiva, porque pressupõe a activação de operações de atenção à língua 

(reconhecimento, análise, comparação) e de introspecção relativamente a um 

processo de aprendizagem em curso, a partir das quais o aprendente identifica 

problemas individuais vários e decide resolvê-los; 

interactiva, na medida em que as operações anteriores se fazem acompanhar 

de um esforço de resolução colaborativa dos problemas. 

Deste modo, relacionámos nos capítulos anteriores o comportamento de solicitação 

com o exercício de estratégias sociais colaborativas (Andersen, 1991; Riley, 1985c) ou, na 

terminologia de outro autores, sacio-afectivas (d. Chamot, 1987; O'MalIey, 1987; O'MalIey 

et aI, 1985; Oxford, 1990, 1993; Papen, 1993; White, 1995'), conjugadas com outras de 

índole cognitiva e metacognitiva (d. AlIaI & Saada-Roberts, 1992; O'MalIey, 1987; O'Malley 

et aI, 1985; O'Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990, 1993; Papen, 1993; Wenden, 1987bY. 

Pretendemos neste momento discutir a articulação entre estes dois tipos de trabalho, 

uma das características mais pertinentes das trocas em análise. 

As solicitações demonstram, da parte do sujeito que as realiza, um certo 

distanciamento relativamente às actividades verbais, a partir do qual desenvolve um 

trabalho acompanhado de reflexão sobre a língua e sobre si mesmo enquanto aprendente. 

As duas dimensões envolvidas nesta reflexão, a metalinguística e a metaprocessual, 

constituem outras tantas vertentes fundamentais da competência de linguagem do aprendente 

activo (d. Vasseur, 1990d; Mehan, 1979, relaciona competência académica com 

competência interaccional, entendendo o aluno de línguas como aquele que conhece a 

língua e sabe como a aprender'l). Note-se, para ilustrar, a definição de capacidade linguística 

que nos chega de Klein: "capacité à traiter du langage, c'est-à-dire à produire et à 

6 Papen, apoiado em Oxford, define-as da seguinte forma: "Les stratégies socio-affectives visent la 
gestion optimale des interactions sociales inhérentes dans l'apprentissage d'une langue" (1993: 20). 

7 Segundo Wenden, as estratégias metacognitivas de aprendizagem são: "strategies that can be used to 
regulate leaming, i. e., plan, monitor and evaluate the range of cognitive strategies used for leam" (1987: 
160). A sua finalidade é resolver problemas. 

8 Note-se que ambas estas dimensões são transversais aos projectos desenvolvidos no quadro dos 
workshops 2A e 2B, "Learning languages: investigating learner strategies and learner autonomy", do programa 
europeu "Language learning for european citizenship" (cf. Biddle & Malmberg, 1990, e Huttunen, 1993). 
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comprendre des énoncés et, si nécessaire, à apprendre à le faire" (1989: 52), ou ainda a 

de capacidade de aprendizagem que dá Bange: "passagede la régulation externe du 

compcrtement verbal du sujet par un autre à la régulation de ce comportement par le 

sujet" (1995). 

Vejamos como cada uma delas está simultaneamente presente nas TAS e de que 

modo as podemos relacionar com a aprendizagem em contexto escolar. 

• Dimensão linguística da regulação 

Centremo-nos num primeiro momento na dimensão verbal da regulação efectuada 

pelo aprendente durante as TAS sobre o saber ou os processos, tendo em conta que a 

língua é um objecto de conhecimento, ou, como afirma Berthoud, um objecto cognitivo 

(1993: 54), e que como tal resulta de uma construção que mobiliza processos cognitivos, 

aqueles pelos quais o sujeito adquire ou consolida informações ou conhecimentos. 

Vimos no capítulo anterior que, com alguma frequência, as TAS são trocas onde 

os interactantes se focalizam explicitamente sobre o código, manifestando um certo grau de 

consciência verbal (Vasseur, 1990a, 1990d). 

O interesse desta focalização e das operações que nela assentam tem sido realçado 

pelas teorias cognitivistas da aquisição verbal (d. Bialystok, 1990a, 1990b, 1994; Ellis, 

1986, 1990; Gaonac'h, 1986, 1990b; Klein, 1989; Narcy, 1990; Schmidt, 1990, 1992; Tornlin 

& Gernsbacher, 1994; Tornlin & Villa, 1994; Van Lier, 1988, etc). A atenção ao código 

revela, segundo estes autores, um trabalho de "descontextualização" e de "descentração" 

que é útil, porque contribui para uma maior explicitação e precisão das representações 

do saber que o sujeito possui e porque suscita uma maior consciência 9 , logo, um maior 

conhecimento e domínio desse mesmo saber: "this process of focusing attention onto 

specific aspects of the representation gives rise to the subjective feeling of awareness 

that is been called consciousness" (Bialystok, 1994: 165; d. ainda noção de atenção em 

Schmidt, 1990: 136). 

Esta consciência, que está relacionada com o equipamento cognitivo para a 

aquisição das LE ou com um "processador linguístico" (Klein, 1989), depende em 

9 Importa introduzir neste momento algumas precauções relativamente ao termo "consciência", o qual 
tem sido usado com múltiplos sentidos que não cabem aqui discutir. Utilizamo-lo na acepção alargada de 
Schmidt, como um conceito englobante: "the notion of conscious is useful because it ties together such 
related concepts as attention, short term memory, control vs automatic processing, and serial vs parallel 
processing" (1990: 131). Para uma discussão do conceito, nomeadamente da sua relação com o de awareness, 
ver: Bialystok (1994); Schmidt (1990, 1992); Tomlin & Villa (1994). Em Schmidt (1992), encontramos ainda 
uma resenha das principais investigações que se têm realizado sobre o papel da consciência na aquisição. 
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grande parte de experiências anteriores de linguagem, sobretudo em LM, assim como 

de conhecimentos linguísticos gerais e específicos sobre a LM, a LE e eventualmente 

outras línguas conhecidas (d. Klein, 1987; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; Trevise & 

Demaiziere, 1991). 

Uma das manifestações mais primitivas da consciência do código acontece no 

nosso corpus quando o aluno isola determinadas formas verbais no interior das cadeias 

frásicas, sonoras ou escritas, demonstrando uma atenção selectiva e dirigida à língua 

que passa pelo reconhecimento, delimitação e classificação das suas unidades (d. Jisa & 

Richaud, 1991, que sublinham o papel aquisicional do reconhecimento das unidades 

verbais do sistema, chamando a atenção para o facto de certas línguas, como o francês, 

serem mais acessíveis do que outras a esta operação). Note-se que o reconhecimento 

das unidades verbais é facilitado no nosso contexto pelas opções metodológicas dos 

docentes, muito analíticas, e ainda pela proximidade a diversos níveis entre os sistemas 

do português e do francês. 

A autonomização do signo resultante deste procedimento constitui o ponto de partida 

para a delimitação do problema a tratar e está presente em grande parte das TAS sobre 

a língua observadas: B: 2/F; B: 13/5; B: 16/5; C: 8/5; C: 13/5; C: 14/5, etc. Este 

procedimento reconhece-se com facilidade na medida em que o signo isolado é nomeado 

geralmente em LE pelo aluno, dentro de uma frase formulada em LM, o que faz com 

que nos AS sobre a língua seja privilegiada a configuração comunicativa LM(LE). 

Os objectos verbais são identificados na sequência de operações de segmentação 

sobre unidades variáveis, que vão desde a palavra ou partes que a constituem (B: 1/5; 

A: 15/5; A: 17/5), passando por sintagmas (B: 58/S; B: 59/5; B: 67/S), até à frase (D: 

18/5). 

Nalgumas situações, que correspondem a AS focalizados sobre aspectos do 

funcionamento verbal mais complexos, o aprendente demonstra-se incapaz de referir o 

objecto focalizado, optando por uma formulação genérica e pouco precisa que denota 

uma competência verbal primitiva em construção, o que nos permite concluir sobre a 

existência de diferente graus na capacidade de isolar factos verbais (D: 2/COM; D: 4/ 

COM). 

A consciência da LE e do seu funcionamento, revelada de um modo ainda 

incipiente nos exemplos anteriores, é considerada; no actual estado teórico da DL, como 

uma importante dimensão envolvida na aprendizagem da LE: "cet usage 

métalinguistique du langage est directement pertinent pour l'acquisition ( ... ) le rôle de 

la réflexion métalinguistique est loin d'être négligeable" (Klein, 1989: 183). Dentro deste 
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pressuposto, Karmiloff-Smith (1986) refere-a como um metaprocesso ligado a uma etapa 

superior da aprendizagem, e vários outros autores enfatizam a função aquisicional de 

um saber sobre a língua (como Baggiogni & Py, 1987; Berthoud, 1993; Kraft & 

Dausendschõn-Gay, 1994; Narcy, 1990; Pendanx, 1995; Ricciardelli, 1993; Schmidt, 1990, 

1992; Tornlin & Villa, 1994; Trevise, 1993; Vasseur, 1990a, 1990d; Vieira, 1991, 1993a, 

etc10). 

Em situação escolar, onde o ensino/aprendizagem das LE se apoia numa 

metalinguagem explícita na sequência de uma intenção de intervir na aprendizagem, os 

meios conceptuais para abordar as LE são instrumentos particularmente importantes e 

úteis para os alunos prosseguirem individualmente o seu percurso de aproximação com 

aLE: 

"dans uns situation institutionnelle ou l'apprentissage d'une langue est aussi un 
outil de formation intellectuelle, iI s'agit de faire fonctionner chez les apprenants des 
concepts et des représentations, qui permettent l'observation du réellinguistique,la création 
et le test d'hypotheses, la résolution de problemes, l'adaptation à des situations nouvelles 
(et, ultérieurement, le prolongement du processus d'apprentissage)" (Trevise & Demaiziere, 
1991: 21). 

Note-se nesta medida a discussão recente sobre uma possível articulação entre a 

reflexão metalinguística e a autonomia do aluno de línguas (Andrade & Araújo e Sá, 

1993; Trevise, 1993; Vieira, 1991, 1993a; veja-se ainda os relatórios dos workshops 

mencionados na nota 8 e à frente, 3.3.). 

As actividades verbais focalizadas sobre o saber que ocorrem durante as TAS têm 

a particularidade de se realizar em colaboração com o professor, na sequência de perturbações 

na interacção pedagógica. Vários autores, analisando trocas em situação de aprendizagem 

(escolar ou social), têm vindo a insistir no valor aquisicional particular de sequências 

metalinguísticas deste tipo, efectuadas no quadro de um trabalho conjunto: "l'acquisition 

d'une langue étrangere en interaction semble passer par un travail sur le message et sur 

le code qu'apprenant et natif effectuent ensemble" (Apfelbaum, 1991b: 1; ver ainda 

Bange, 1992a; Dabene, 1984; De Pietro, Matthey & Py, 1988; Griggs, 1991; Gülich, 1986a; 

Jisa & Richaud, 1994; Kraft & Dausendschõn-Gay, 1993, 1994; Mittner & Prodeau, 1994; 

Py, 1990; Trevise, 1992; Trevise & Demaiziere, 1991; Vasseur, 1990a, 1990d, 1991, 1993; 

Vieira, 1988, 1991, 1993a, etc). 

10 Com uma orientação semelhante, desenvolveu-se na Grã-Bretanha a linha de trabalho em educação 
em línguas conhecida por language awareness e explicitada em Hawkins (1985), vulgarizada noutros países, 
como por exemplo em França, onde se fala em éveil aux langages. A importância desta corrente está claramente 
presente nos projectos dos workshops A e B do programa europeu referido na nota 8. Note-se, com 
Pendan.'<: (1995: 124), que o objectivo de práticas deste tipo não é directamente o saber ou o saber linguístico 
mas antes um "saber ser" ou uma atitude face à língua e à aprendizagem. 
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o pressuposto subjacente a esta hipótese é o de que a aprendizagem da LE pode 

ser favorecida por momentos de um trabalho comum, de tipo cognitivo, focalizado 

sobre o código e a forma, durante os quais se desenvolvem dispositivos interactivos de 

controlo, momentos que alternam com outros, de prática significativa centrada na 

intercompreensão. Deste modo, a já bem conhecida alternância do foco da interacção 

pedagógica entre o sentido e a forma (d. Bange, 1987a, quando apresenta a noção de 

bifocalização), pode ser ligada com a vontade de potencializar as oportunidades de 

aprendizagem presentes neste tipo de situação social. 

Bange resume do seguinte modo esta tendência cognitivo-social explicativa dos 

fenómenos aquisicionais, tão comum nos discursos didácticos, mas que, ultimamente, tem 

aparecido também nos autores que investigam a comunicação em meios naturais: "II y 

a donc convergence entre communication et apprentissage, mais l'apprentissage 

présuppose sans doute que les 'structures de communication' qui lui servent de véhicule 

acquierent une certaine autonomie, soient l'objet d'une attention particuliere et soient 

en partie poursuivies pour elles-mêmes" (Bange, 1992a: 64). 

Esta compreensão da aquisição repousa na articulação que atrás discutimos entre 

o trabalho interactivo e o cognitivo: "le travail'communicatif' est inséparable du travail 

'cognitif"' (Py, 1990: 81; ver ainda Py, 1995; Griggs, 1991; Bange, 1991a). 

As TAS, sequências durante as quais o sistema linguístico é o foco de um trabalho 

interactivo-cognitivo comum que visa a resolução de problemas identificados pelos 

aprendentes, aparecem como episódios particularmente pertinentes em toda esta 

discussão. Py considera-as mesmo como exemplares para uma observação dos processos 

aquisicionais: "les séquences ou apparaissent un nombre particulierement élevé de ces 

formes [operações simultâneas de aprendizagem e de cognição] présentent un intérêt 

spécial pour l'étude de l'acquisition" (Py, 1989: 97). 

As actividades colaborativas dos sujeitos pedagógicos sobre o código, cujo interesse 

temos vindo a discutir, pressupõem a mobilização de operações ou estratégias especificas 

de tratamento da língua. 

Em termos gerais, podemos discuti-las enquanto operações de controlo que o aluno 

desenvolve sobre os dados verbais com os quais se vai confrontando (para a noção, ver 

Braidi, 1995; Gülich, 1986b; Varonis & Gass, 1985b; Vion & Mittner, 1986). Este controlo 

revela, segundo Cicurel (1994c), a "defesa do território de aprendente", já que o sujeito 

vigia o que lhe é ensinado, procurando coerências sistémicas e manifestando-se 

publicamente quando não as encontra. Procura assim criar e defender pontes cognitivas 
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(Develay, 1994: 44), isto é, laços e passagens entre os vários aspectos do saber que lhe 

vão sendo apresentados. 

Nesta medida, observámos constantes episódios durante os quais o aluno chama a 

atenção para incompatibilidades que, de acordo com a sua grelha de abordagem dos dados 

verbais, surgem na aula entre os múltiplos sistemas que, ao longo do ano, nela se 

confrontam, identificando problemas, erros, incoerências ou arbitrariedades no discurso 

dos colegas, dos materiais e do próprio professor: D: 10/0; D: 2/0; D: 4/C; A: 1/ 

PROC; C: 3/G; C: 6/G. Note-se em particular a acuidade da questão colocada em D: 

20/G, que revela um aprendente extremamente atento, capaz de reflectir sobre a língua 

e de fazer comparações dentro do sistema do francês. 

Klein relaciona o controlo verbal assim efectuado com a aprendizagem das línguas: 

"ce contrôle ( ... ), c'est-à-dire, la surveillance de ses propres productions et de celles des 

autres, joue un rôle important pour le traitement linguistique en général, mais tout 

particulierement pour l'acquisition linguistique" (1989: 66). Outros estudiosos secundam 

esta opinião, afirmando que ele representa uma espécie de ponto de sustentação da 

actividade aquisicional (Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994; ver ainda Apfelbaum, 1991a). 

De Gaulmyn coloca nesta medida a seguinte hipótese: "un enseignement n' est l' occasion 

d'un apprentissage qu'à la condition que l'enseigné éprouve un besoin, formule une 

demande, ait un désir de comprendre, donc à condition qu'il ait fait de l'objet enseignable 

'son' probleme" (1991a: 279). 

Ressalve-se que quando falamos em controlo não nos estamos a colocar no quadro 

de uma abordagem cognitivista da aquisição, a qual concede um estatuto extrínseco a 

factores ligados com a interacção social e assume um posicionamento individualista da 

progressão, centrando-se exclusivamente nas interacções entre o sujeito que aprende e o 

objecto de aprendizagem. Pelo contrário, toda a discussão que temos vindo a fazer 

sobre as TAS tem em conta a relação tripolar aprendente/objecto/professor, 

materializada na comunicação. O que está aqui em causa é, por conseguinte, a dimensão 

interactiva do controlo (Kraft & Dausendschõn-Gay, 1994). Dito de outro modo, as TAS 

levam-nos a conceber as dinâmicas sociais como mecanismos integrantes das construções 

cognitivas individuais e não só como factores externos com uma evolução paralela 

(Berthoud, 1993: 6211; Germain, 1991; 1993b; Little, 1991: 15-22; Van Lier, 1988: 93). 

Esta ressalva, que remete, na sequência dos trabalhos de Vygotski e de Bruner, 

11 Berthoud relaciona esta perspectiva com a psicologia social: "C'est à la psychologie sociale que 
revient le mérite de rendre compte de l'activité d'un sujet concret raisonnant face à un objet concret dans le 
cadre d'une interaction sociale particuliere, construite notamment au travers de l'interaction sociale. 
L'interaction verbale permet à l'interaction sujet-objet de s'actualiser, de prendre un sens." (1993: 62). 
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para o conceito de aprendizagem como uma actividade colectiva assente em operações de 

resolução activa de problemas onde importa valorizar de idêntico modo a actividade do 

sujeito aprendente e daquele que o tutela, é extensiva a toda a discussão seguinte (d., 

na mesma óptica, os textos reunidos em Garnier, Bednarz & Ulanovskaya, 1991a). Como 

afirmam muito claramente Garnier, Bednarz & Ulanovskaya: "Fondamentalement, la 

construction des connaissances par les élêves est la résultante de l'interaction de processus 

interindividuels et intra-individueIs, qui se déroulent dans un contexte ou l'enseignant 

conçoit les situations optimalisant ces interactions, tout en leur donnant la possibilité de 

se dérouler pour atteindre le but visé" (1991b: 259). 

A notificação ou o reconhecimento de um dado objecto conversacional como problemático 

ou crítico, ponto de partida das TAS em análise, é um dos exercícios do controlo. Braidi 

sublinha o papel da atenção nesta operação, definindo-a, com Gass (1988) como: "what 

allows a learner to notice a mismatch between what he or she produces/knows and 

what is produced by speakers of the second language" (1995: 155; ver ainda Tomlin & 

Villa, 1994). 

Fazendo-se a partir da tomada de consciência de um desequilíbrio entre o sistema 

da IL e o da língua-alvo ou de outros presentes, na sequência de uma actividade de 

construção que consiste em apreender o desconhecido a partir do conhecido, procurando 

organizar e categorizar os dados novos em função de protótipos já assimilados, esta 

identificação evoca a noção de conflito socio-cognitivo da psicologia social genética, na 

mesma óptica socio-construtivista a que atrás aludimos, conflito que é dotado neste 

caso de um grau de tensão de tal forma elevado que suscita ao aprendente que o vive 

um impulso urgente d.e procura do saber (d. Garnier, Bednarz & Ulanovskaya, 1991b; 

Germain, 1991: 113; ver Cormon, 1992: 99-100, ou Toussaint, 1986: 125, sobre o seu 

papel na aquisição). 

Na linha de Vygotski e Piaget, este conflito pode ser entendido como o ciclo mais 

importante da aprendizagem, motor de elaboração cognitiva (Develay, 1994: 40; Durán 

& Szymanski, 1995; Griggs, 1991; Klein 1989; Little, 1991; Nonnon, 1991; Schmidt, 1990, 

1992). Isto na medida em que, provocado por um estado interno de desequilibração, 

pressupõe que o sujeito construa novas observações sobre o objecto de aprendizagem e 

sobre o modo como essa mesma aprendizagem se está a desenrolar, a partir dos 

conhecimentos e concepções que já possui da língua e ainda de outros que considera 

úteis activar, relacionando-os e comparando-os, observações essas que têm efeitos de 

retorno no seu próprio sistema verbal. Develay afirma a este propósito: "Apprendre 
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nécessite l'existence d'un conflit intra-personnel qui est activé le plus souvent par un 

conflit interpersonnel provenant de l'expression de représentations contradictoires" (1994: 

40). 

É ainda neste sentido que Berthoud entende a aprendizagem de uma língua como 

o resultado não tanto de uma intenção ou de uma necessidade comunicativa, mas 

sobretudo de um objectivo metacomunicativo, ou melhor, de uma actividade sobre a 

língua e a comunicação (1993: 67; ver ainda Ellis, 1990: 191; Griggs, 1991; Lüdi, 1991: 

213). 

Klein considera, na mesma linha, que a progressão na aprendizagem se interrompe 

quando o aluno deixa de conseguir detectar diferenças entre o seu sistema verbal e o da 

língua-alvo, isto é, quando já não experiencia situações de conflito entre ambos, o que 

torna inúteis comparações entre eles, ou então quando já não sente como hipotéticas as 

regras da interlíngua (Klein, 1989: 179; d. ainda Trevise, 1993). Entra aqui a noção de 

distância entre sistemas enquanto um factor de progressão importante, ou melhor, do 

grau de coincidência entre a distância subjectiva, a que é sentida pelo aprendente, e a 

distância objectiva, a que realmente existe: "L'incapacité à percevoir cette distance est 

une des raisons pour lesquelles certains apprenants plafonnent à un certain niveau, 

alors que d'autres continuent à apprendre ( ... ) la perception de divergences réelles est 

une condition préalable à leur réduction" (Klein, 1989: 180-181). 

A notificação do objecto problemático pressupõe a activação de diversas operações 

cognitivas de tratamento da LE. 

o modelo de focalização cognitiva de Bialystok (1990b, 1994), que visa definir as 

operações mínimas envolvidas na aquisição e uso das LE, ajuda-nos a percebê-las mais 

claramente. 

Segundo a autora, a aquisição verbal depende de dois processos, ligados a 

mecanismos cognitivos gerais, verbais e não-verbais, extremamente influenciados por 

capacidades já existentes em LM: 

análise do conhecimento linguístico (implicando grande variedade de 

conhecimentos e desenvolvendo intuições metalinguísticas, esta operação é 

facilitada pela instrução em línguas e pela explicitação de regras); 

controlo do tratamento verbal. 

Esta última operação é aqui especialmente pertinente por implicar a focalização 

selectiva sobre representações específicas, relevantes para o desempenho de uma tarefa 
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particular, sobretudo em situações de alternativa e conflito. A instrução favorece-a, por 

implicar focalizações frequentes sobre objectos linguísticos específicos. 

Para Bialystok, a consciência verbal resulta de ambos os processos referidos (1994: 

165) e é uma condição da competência verbal em LE: "la compétence langagiere ( ... ) 

dépend de la capacité à utiliser des composantes procédurales spécifiques, en réponse à 

des problemes redevables de ressources cognitives devenues identifiables" (Bialystok, 

1990b: 57; d. ainda Papen, 1993, que, referindo-se aos trabalho de Prokop, diz que uma 

parte dos factores que integram a competência do bom aluno de línguas é de ordem 

cognitiva). 

Pensamos que nas TA5, mais propriamente no acto de identificação do saber 

problemático, encontramos traços de operações cognitivas desta natureza. 

Uma daquelas que mais alimenta a solicitação é a busca pelo aluno, sob a forma 

de regras generalizáveis e simples, de princípios racionalizadores que o ajudem a domar o 

sistema verbal e a compreendê-lo, de modo a formar paradigmas metalinguísticos em 

que se possa apoiar durante as actividades verbais: D: l/F; D: 5/0; D: l/G; D: 26/G; A: 

l/G; C: l/F; C: 1/0; C: 15/5; B: 4/0; B: 11/0; B: 43/5; B: 66/5; B: 5/G; B: 9/G; B: 11/ 

G; B: 12/G; B: 14/G; B: 22/G; B: 23/G; B: 24/G; B: 35/G; B: 27/G; B: l/M. 

Pedindo explicitamente explicações sobre o funcionamento da língua (B: 14/G; B: 32/G; 

B: 35/G; D: l/G; D: 2/G; A: 1/G; A: 2/G), o aluno pretende sobretudo constituir um 

conjunto de normas úteis para a rentabilização dos conhecimentos já adquiridos, isto é, 

de regras com elevado poder de generalização (B: 9/G; B: l1/G; B: 24/G; B: 37/G). Nota-se 

ainda a vontade de constituir paradigmas descritivos completos, bastante abrangentes, 

subvertendo uma lógica pedagógica de fragmentação que sente como pouco adequada 

ou pouco rentável, recusando sub-conjuntos de regras (B: 9/G; B: l1/G; B: 37/G; D: 5/ 

O; D: 16/0; D: 26/G). 

No quadro desta necessidade, os alunos conseguem identificar arbitrariedades no 

funcionamento da língua, ou pelo menos naquilo que dele conhecem de acordo com as 

regras que o professor fornece, chamando a atenção para zonas críticas e pedindo a sua 

justificação: A: S/C; B: 14/G; B: 35/G; D: 4/G; D: 7/0; D: 6/G. Esta última intervenção 

(D: 6/G) é particularmente elucidativa de uma atenção acrescida à língua e da 

necessidade de a tratar segundo paradigmas normaliza dores. Nesta mesma linha, 

estranham algumas incoerências no interior do sistema verbal do francês, o que revela a 

atenção à língua mas também o esforço racionalizador que sobre ela desenvolvem (B: 

73/5). A este propósito, veja-se TA5 bastante elucidativas, como D: 7/0 e D: 8/0. 

Trocas como as referidas reflectem um aluno capaz de construir uma gramática 
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subjectiva e interessado em compará-la com as descrições normativas da LE (d. Besse & 

Porquier, 1984), estando convicto da sua utilidade para a progressão da aprendizagem. 

Podemos a partir daqui supor que os nossos alunos têm consciência da necessidade de 

uma pedagogia da gramática e dos seus objectivos no quadro do ensino / aprendizagem 

das LE em contexto escolar. 

A postura activa dos aprendentes fica ainda muito claramente demonstrada nos 

frequentes episódios em que explicitam hipóteses pessoais de vária índole sobre a língua, 

construindo categorias provisórias mais ou menos adequadas que funcionam como 

heurísticos de aprendizagem (Véronique, 1990), hipóteses essas que procuram logo de 

seguida confirmar com o objectivo de consolidar os conhecimentos verbais e de validar 

estratégias individuais de abordagem do saber: B: 30/5; B: 42/5; B: 3/COM; D: 18/F; D: 

23/F; A: 6/5; A: 22/5; A: 4/C; C: l/F; C: S/C. Note-se a explicitação de algumas 

hipóteses erradas, que eventualmente iniciam trocas de grande interesse no 

desenvolvimento da intuição linguística: D: 13/5; A: 12/5. 

Cormon (1992: 89-103) e Berthoud (1993: 57-60) discutem o valor desta actividade 

na dinâmica da evolução das interlínguas. A última autora afirma, a propósito: 

"apprendre, c'est s'adapter à une situation nouvelle en passant par l'élaboration 

d'hypotheses, c'est prendre des décisions, faire des choix, c'est anticiper et par voie des 

conséquences, prendre des risques, des risques d'erreurs, notamment" (1993: 58). 

As hipóteses a que nos referimos, as quais recobrem os vários sistemas de 

funcionamento verbal, como os exemplos anteriores denotam, têm origens muito diversas, 

destacando-se os conhecimentos anteriores na LE ou noutras línguas, com grande 

destaque para a LM, fonte privilegiada dada a sua relação de grande proximidade com 

o francês (d. Cormon, 1992: 92-92; Véronique, 1990). Os alunos apoiam-nas ainda na 

comparação de informações e de dados verbais disponíveis, com particular relevância 

para os que são fornecidos pelo professor ou pelos materiais de apoio, bem como nos 

saberes metalinguísticos e metacomunicativos, nos dados contextuais, etc: A: 5/ G; A: 

7/G; A: 2/C; A: 3/C; B: 3/0; B: 12/5; B: 42/5; B: 45/5; B: 59/5; B: 31/G; B: 40/G; C: 1/ 

5; C: 2/5; C: 7/G; D: 12/G?; D: 16/G. 

Ganham especial vulto, neste quadro, as operações de relacionamento entre sistemas, 

muito influentes na constituição pelo aprendente do quadro analítico que lhe serve de 

suporte para apreender o francês. Note-se em particular a mobilização em novas situações 

de conhecimentos anteriores em LE (B: 73/5; B: 22/G; D: 7/5; D: 4/5; D: 20/G; A: 5/G; 

A: 7/G; A: 2/C; C: 6/G; C: 7/G; C: 12/G), em LM (B: 60/5; B: 20/G; D: 3/G) ou mesmo 

em Inglês (D: l/PROC). 
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o aluno revela nestes momentos ser capaz de mobilizar regularmente e com 

adequação um leque alargado e de grande diversidade de conhecimentos, mobilização 

que, segundo Rubin & Thompson, é própria do aprendente de línguas que constrói um 

itinerário de aprendizagem de sucesso (1994: 68-69; d. atrás, quando falámos, com 

Develay, 1994, no estabelecimento de pontes entre saberes). 

Por outro lado, as hipóteses que verbaliza explicitam as suas representações 

metalinguísticas sobre a LE, mais particularmente no que toca às relações de proximidade 

ou de distância com a LM (e ainda com o inglês), representações que funcionam como 

base de sustentação na identificação de zonas de facilidade ou ·de zonas críticas (Klein, 

1989): B: 2/M; B: 6/PROC; D: l1/F; D: 2/PROC. Relativamente a estas últimas, notamos 

que frequentemente o aluno revela perante a turma ser incapaz de ultrapassar os 

obstáculos colocados pelas actividades verbais em francês: B: 8/G; B: 3/PROC; B: 4/ 

PRO C; D: 6/G; D: 6/G; A: 39/S; A: 4/G; A: 2/PROC; A: 3/PROC; A: 4/PROC; A: 5/ 

PROC. Véronique destaca o papel da gestão destas representações no percurso 

aquisicional: "iI est admis que la construction des connaissances en langue étrangere 

dans un climat de communication ( ... ) requiert et la fabrication de regles de mise en 

mots et la gestion des représentations" (1990: 22). 

Notamos ainda operações cognitivas sobre o saber muito frequentes, como a dedução e 

a indução/inferência (generalização, derivação, suposição, adivinhamento), o raciocínio 

metaverbal (analogia, análise, síntese, transformação, busca de excepções e de 

regularidades, elaboração), a estruturação e reorganização do saber (criação de princípios 

organizadores, agrupamento, classificação) e a comparação entre línguas (tradução, 

analogia, transferência) (d. Secção I, capítulo 4: estratégias do aluno; ver ainda Chaudron, 

1988; Knapp-Potthoff & Knapp, 1982: 140; Wenden & Rubin, 1987: 23-259). Confronte

se, para exemplificar, episódios como: A: 6/S; A: 7/S; A: 22/S; D: 13/S; D: 5/G; B: 12/S; 

B:30/S;B:42/S;B:46/S;B:12/G;B:22/G. 

Uma das circunstâncias aquisicionais mais significativas das TAS prende-se com 

o facto de se motivarem frequentemente na confrontação conflituosa de sistemas verbais 

múltiplos, entre os quais os sistemas instáveis da interlíngua dos aprendentes, a partir de 

uma atenção direccionada sobre esses mesmos sistemas e a identificação de 

incompatibilidades ou incoerências, o que eventualmente pode impulsionar a progressão 

do conhecimento verbal: B: 12/0; B: 18/0; B: 3/G; B: 16/G; B: 21/G; B: 29/G; B: 31/G; 

B: 7/C; C: 4/0; C: I/G; C: 3/G; D: 17/G; D: 9/F; D: 10/F; D: 14/0; D: 12/G? 

Destacamos aqui os episódios que colocam em paralelo as interlínguas, onde se 
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verificam estádios de desenvolvimento variáveis, com o aluno solicitador a interrogar o 

saber dos colegas, analisando os sistemas verbais disponíveis, comparando-os e 

identificando problemas (A: 4/0; B: 12/0; 6/G; C: 9/G; C: l1/G; C: 12/G; D: 17/G). 

Estes episódios de controlo do saber sugerem as vantagens de uma aprendizagem 

colectiva em situação social, onde o cotejo de sistemas próximos mas diferenciados é 

possível. 

Também aquilo que o professor diz está sujeito ao controlo do aprendente, como 

se vê em C: 3/G ou em C: 6/G. Nesta última situação, o aluno identifica incoerências 

entre uma dada regra enunciada pelo docente e aspectos do funcionamento verbal 

anteriormente observados, mostrando claramente os limites dos modelos descritivos 

adoptados. 

As TAS revelam, ainda dentro desta ordem de ideias, que o aprendente tem 

consciência de que o seu conhecimento do saber é precário e instável e de que necessita 

não só de ser confrontado com outros mas ainda validado por quem, na aula, o pode 

fazer, ou seja, o professor. Esta validação do saber próprio é mais uma das finalidades das 

TAS que decorre do controlo exercido pelo aprendente sobre as suas aquisições: B: 2/F; 

B: 3/0; B: 4/0; B: 3/G; B: 23/G; D: 11/0; D: 3/0; D: 12/0; D: 5/G; D: l1/G; D: 18/G; 

A: 4/0. Os numerosos AS em que procura confirmar saberes anteriores revelam ainda que 

tem consciência de que a aprendizagem da LE é um processo de complexificação 

progressiva que supõe reestruturações constantes. 

Por outro lado, o aprendente sabe que a aprendizagem de uma língua é também 

um processo inacabado que envolve múltiplos saberes e competências. Interessado em 

intervir nele e em constituir à medida do seu desejo e curiosidade uma panóplia alargada 

de saberes que o professor só lhe disponibiliza muito progressivamente, aproveita as 

solicitações para proceder a avanços nos conteúdos, interferindo na progressão da aula 

(d. conceito de currículo em construção no ponto 3.1.4.): B: 11/0; B: 1/5; B: 33/5; B: 63/5; 

B: 65/5; B: l/CUL; D: 4/0; A: 26/5; A: 31/5; A: l/CUL; C: 13/G. 

• Dimensão processual da regulação 

Nas TAS, como já dissemos, a capacidade metalinguística de atentar no código 

pressupõe da parte do aluno não só a consciência de um saber mas, mais do que isso, 

de um saber em aquisição e de si mesmo enquanto aprendente desse saber (d. conceito 

de consciência metaprocessual de Vasseur, 1990d). 

Esta segunda dimensão da consciência é mais um dos factores que reputamos, 
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com outros investigadores, importante na aquisição das línguas (d. Klein, 1989; Kohonen, 

1992; Vasseur, 1990a e 1990d; Wenden & Rubin, 1987). 

Certos AS sobre o saber ou sobre o processo envolvem a exteriorização de um saber 

conflituoso, de um estado de não saber ou da incapacidade de realizar determinadas tarefas 

verbais, assim como a consciência dos motivos da problematicidade: A: 39/S; A: 4/G; A: 2/ 

PROC; A: 3/PROC; A: 4/PROC; A: 5/PROC; B: 8/G; B: 3/PROC; B: 4/PROC; D: 6/G; 

D: 8/G; D: 10/G; D: 28/G. Frequentemente, o aluno desabafa os seus problemas quanto à 

utilização comunicativa da LE: B: 6/COM; B: 7/COM; B: lO/COM; B: l1/COM; D: 1/ 

COM; D: 4/COM. Identifica ainda, com algum pormenor, zonas críticas na aprendizagem 

do francês: B: 12/M; B: 6/PROC; D: l1/F; D: 2/PROC. 

Para alguns autores, estas operações, onde se revelam representações quanto ao 

francês e à sua aprendizagem na escola, influenciam a progressão de aprendizagem 

porque desenvolvem competências metacognitivas de auto-regulação do saber: fIle 

processus d'extériorisation - d'explicitation par l'éleve, dans un échange avec autrui ( ... ), 

de ses représentations, de ses stratégies d'action, de ses tentatives de régulation - est 

considéré comme essentiel au développement de compétences métacognitives favorisant 

un contrôle accru, plus conscient et mieux finalisé, des processus cognitifs" (Allal & 

Saada-Roberts, 1992: 273; d. também Karmiloff-Smith, 1986). 

O AS pode, por conseguinte, ser entendido também como um acto de monitoração 

do ensino/ aprendizagem e dos problemas que nele surgem, ou seja, de uma "vigilância 

acrescida" relativamente a um processo em curso (Bange, 1992a: 56; d. ainda Bange, 

1991a; Véronique, 1992). Nesta medida, activa a dimensão metacognitiva da actividade 

do sujeito, dimensão essa cujas duas vertentes fundamentais, a do conhecimento e a da 

regulação, são evocadas por Flavell, o autor que difundiu o termo: 

"la 'métacognition' se réfere à la connaissance du sujet de ses propres processus 
cognitifs, de leurs produits et de tout ce qui s'y rapporte ( ... ) La métacognition concerne le 
contrôle (monitoring) actif et la résultante régulation ou orchestration de ces processus en 
fonction des objets cognitifs ou des données sur lesquelles ils portent, habituellement pour 
servir un but ou un objectif concret" (Flavell, 1976, cit. in Allal & Saada-Roberts, 1992: 
268). 

Mais concretamente, nas TAS está presente a dimensão de "regulação funcional 

da cognição", nas suas funções de controlo e de verificação/avaliação dos resultados de 

um desempenho (d. Brown & Palinsar, 1982, referidos por Allal & Saada-Roberts, 1992; 

d. ainda O'Malley & Chamot, 1990; Papen, 1993). 

Embora a regulação da aprendizagem possa ser mais ou menos consciente (d. 
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Allal & Saada-Roberts, 1992, que identificam diferentes graus de consciência na regulação 

dos processos cognitivos, na linha de Flavell, autor que afirma que todo o processo de 

regulação do conhecimento é metacognitivo, independentemente do nível de consciência 

em que se situa), nas TAS está presente um grau de consciência relativamente elevado: 

"lorsque l'apprenant rencontre des difficultés ou est confronté à une situation nouvelle, 

une prise en charge plus consciente et plus délibérée des processus de régulation aura 

tendance à s'enclencher" (AllaI & Saada- Roberts, 1992: 269-270). 

Não esqueçamos, antes de prosseguir a nossa análise, que as operações 

metacognitivas são actualmente discutidas na literatura didáctica· como estando 

relacionadas com o perfil do bom aluno, realçando-se muito especialmente a utilidade 

de as incluir enquanto objectivo e conteúdo da aula de LE (cf. discussão no capítulo 4; 

AlIaI & Saada-Roberts, 1992; Andrade & Araújo e Sá, 1993; Rubin & Thompson, 1994; 

Victori & Lockart, 1995; Wenden, 1987a, 1987b, 1987c, 1995; Wenden & Rubin, 1987, 

etc). 

Dentro deste tipo de operações, surgem mais concretamente no nosso corpus as 

de identificação de problemas próprios de aprendizagem, no quadro de conteúdos específicos 

que os aprendentes consideram mais complexos (d. TAS sobre os PROC, como A: 1/ 

PROC; A: 2/PROC; A: 4/PROC; A: 5/PROC; B: 4/PROC; B: 6/PROC, e ainda D: 6/G; 

D: 7/G; D: 8/G). Nestas trocas, o sujeito debruça-se sobre si mesmo enquanto aprendente 

de uma LE, questionando as particularidades do saber a adquirir dentro dos limites das 

suas possibilidades aquisicionais, no quadro de uma certa consciência da língua enquanto 

objecto cognitivo de apropriação e de si mesmo enquanto aprendente desse objecto. 

A postura metacognitiva aqui em causa suscita, embora raramente, uma reflexão 

sobre formas de ultrapassar os problemas de aprendizagem identificados, num percurso que 

promove a constituição de meios autónomos de aprendizagem em relação com conteúdos 

e actividades de linguagem precisos: B: 2/PROC. 

Note-se ainda algumas intervenções do aprendente cujo objectivo é a recolha de 

informações úteis para a planificação do trabalho: B: l/PROC; B: 7/PROC; D: 4/PROC; C: 

l/PROC. 

Do que precede se pode concluir que a intervenção iniciadora do aprendente, ou 

pelo menos certo tipo de intervenções dentro daquelas que incidem sobre a língua e a 

comunicação ou sobre os processos, resulta de operações de apropriação do sujeito 

consideradas como favorecedoras da aprendizagem, inserindo-se num estilo estimulante 

de solicitação (Berthoud, 1993: 72). 

No entanto, importa referir que as TAS nas quais se manifestam estas operações 
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são largamente minoritárias: por um lado porque, como vimos, a maior parte dos 

episódios não se refere nem ao saber nem à sua aprendizagem (d. análise dos objectos 

das TAS); por outro, porque mesmo as TAS que tomam esta focalização são muitas 

vezes pouco relevantes e resultam de um trabalho metalinguístico e cognitivo incipiente 

(d. estudos que apontam para resultados semelhantes, como os de Dillon, 1990, referidos 

em Martin, 1991; Pedrosa de Jesus, 1991; Soulé-Susbielles, 1984a; Vieira, 1988). 

Importa aqui explicar brevemente que a apreciação do grau de envolvimento 

cognitivo, sempre problemática e complexa12
, assenta exclusivamente na consideração, 

numa linha de continuum, de dois pólos, referentes respectivamente às solicitações que 

denotam um nível cognitivo mais elevado e àquelas onde esse mesmo nível é mais 

reduzido (d. idêntico procedimento em Martin, 1991, apoiando-se nos referidos estudos 

de Dillon, e Soulé-Susbielles, 1984a). 

Na conceptualização de ambos os pólos recorremos a Redfield (1981, referido por 

Van Lier, 1988), que considera que solicitações com reduzida implicação cognitiva são aquelas 

onde o aprendente se limita a operações de verbatim recall, mobilizando processos 

cognitivos relativamente simples de reconhecimento e repetição de saberes verbais que 

não são interiorizados nem tomados enquanto objecto de operações de apropriação 

autónoma; relacionam-se primordialmente com situações de rotina. Por seu turno, o 

nível cognitivo das intervenções é elevado quando subentendem processos cognitivos 

complexos, ou melhor, uma certa manipulação mental de informações e saberes, na 

sequência de uma lógica de raciocínio ou de um trabalho cognitivo sobre os dados que 

implica a formação de hipóteses, a inferência ou a elaboração autónoma de regras (d. 

ainda Ellis, 1986; Martin, 1991; Soulé-Susbielles,1984a). 

Nesta linha, parece-nos útil ainda referir os três níveis de reflexão propostos por 

um dos grupos de trabalho presentes no Workshop 2B do Conselho da Europa, ''Learning 

to learn languages: investigating learner strategies and autonomy" (ver Huttunen, 1993: 105-

108), para observar de um modo integrado a acção pedagógica do professor e a do 

aluno: mecânica (reflexão elementar, ligada com rotinas de aprendizagem e apoiada 

sobretudo em conhecimentos memorizados não analisados, que se debruça sobre 

elementos formais, pontuais e elementares do sistema da língua); pragmática (tomando 

como objecto e objectivo o uso apropriado da linguagem); emancipatória (de natureza 

12 Os trabalhos que procuram descrever o nível cognitivo das actividades mentais do aluno remontam 
a Bloom e à sua equipa (Bloom et aI, 1979). Alguns autores intentaram, mais precisamente, observar deste 
ponto de vista as questões dos alunos, como Pedrosa de Jesus (1991: 84), que apresenta uma taxonomia que 
relaciona a finalidade da questão com o seu nível cognitivo, apesar de contestar esta articulação, que 
considera algo aleatória e problemática.Também Soulé-Susbielles (1984a: 34) analisa a produção verbal da 
aula de LE do ponto de vista cognitivo, realçando igualmente os problemas desta análise. 
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meta cognitiva, é individual e centra-se na tarefa; implica uma nova e criativa perspectiva 

sobre as acções pedagógicas e os conteúdos específicos e demonstra um elevado grau 

de autoconsciência e de responsabilidade; a língua é tomada como um objecto e um 

meio de aprendizagem consciente). 

Concretizando esta análise, verificámos que nas nossas TA5 abundam sobretudo 

operações do primeiro tipo, isto é, de baixo nível cognitivo ou traduzindo uma reflexão 

mecânica, com alguma excepção quando o que está em causa é a gramática. Assim, na 

maior parte das TA5 o aluno limita-se a atentar em formas linguísticas sobre as quais 

pede informações várias, sempre rápidas e pontuais, ou então a requerér ajuda precisa 

para as manipular. Mostra deste modo que não realiza qualquer esforço de apropriação, 

mantendo-se passivamente na dependência do docente para a aproximação com o saber, 

evitando um envolvimento cognitivo mais intenso nas actividades e não desenvolvendo 

um trabalho de tratamento dos dados verbais identificados como problemáticos: B: 13/ 

O; B: 14/0; B: 19/0; B: 1/5; B: 4/5; B: 6/5; B: 13/5; B: 19/5; B: 47/5; D:3/F; C: 3/0; C: 

6/5; C: 14/5; A: 6/0; A: 9/0; A: 17/5; A: 24/5; A: 28/5. 

Notámos ainda solicitações que revelam uma competência metalinguística 

extremamente reduzida e uma total incompreensão dos modos de funcionamento da 

língua: D: 2/F; D: 2/0; D: 11/5; D: 14/5; D: 2/G; D: 3/G; D: 24/G; D: 27/G. 

Neste mesmo sentido, tivemos oportunidade de referir, nas análises precedentes, 

numerosas intervenções pouco relevantes, poi vezes mesmo perturbadoras. Cite-se mais 

uma vez o estudo de Naiman et aI, que comenta do seguinte modo este tipo de 

intervenções: "We hypothesize that the more successful language learner is the one 

who is able to focus on those language stimuli relevant to the language learning task at 

hand and to disregard the inappropriate ones, whereas the less successful language 

learner will be distracted by irrelevant cues which produce an overall effect of noise" 

(1978: 30). 

Importa aqui adiantar que os alunos B são aqueles que mais realizam operações 

cognitivas de nível elevado, demonstrando uma competência de tratamento verbal 

desenvolvida para este nível de aprendizagem: B: 4/0; B: 3/G; B: 11/G; B: 22/G; B: 27/ 

G; B: 73/5. 

O A5, na medida em que explicita publicamente a realidade dos processos de 

apropriação do aprendente e as suas representações sobre o conteúdo, facilita o 

desenvolvimento de processos interactivos adequados do ponto de vista da progressão 

da aprendizagem, fornecendo ao professor elementos preciosos orientadores de uma 
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actividade de tutela situada no âmbito das possibilidades de apropriação do aluno (d. 

noção de zona de desenvolvimento próximo de Vygotski, 1985): "Pour que les interactions 

soient efficaces, d'un point de vue acquisitionnel, iI faut que celles-ci s'élaborent dans le 

cadre posé par l'enfant ou l'apprenant ( ... ). Pour que le guidage ait un effet, iI convient 

que les 'procédures' se greffent sur les 'processus'" (Berthoud, 1993: 66). 

No âmbito de uma interpretação socioconstrutivista da aprendizagem, que 

sublinha o papel da troca social (ver atrás), pensamos que, tão pertinente como observar 

as qualidades do AS é verificar de que modo a troca verbal, no seu todo, as aproveita e 

rentabiliza. Dito de outro modo, estamos em crer, com Vãsseur, num artigo que 

elucidativamente se intitula "Solliciter n'est pas apprendre" (1991; ver ainda Vasseur, 

1993), que o que importa não é tanto a qualidade cognitiva da solicitação mas o facto de 

engrendrar ou não trocas potenciadoras da aprendizagem, onde os parceiros pedagógicos 

se envolvem numa construção do saber a partir dos sinais de apropriação fornecidos 

pelo aprendente (d. atrás conceito de SPA). Esta reflexão, que nos reconduz à situação 

didáctica e às modalidades de tratamento da solicitação, coloca em parte nas mãos do 

professor, mais propriamente na sua capacidade de tratar adequadamente o AS, 

estimulando e explorando as operações de apropriação em que assenta, a determinação 

última da qualidade pedagógica da TAS (d. outros autores que valorizam o papel do 

tutor na exploração das possibilidades aquisicionais destas trocas, como Matthey, 1990, 

1991, ou Vasseur, 1990d, na sequência das hipóteses de Bruner). 

Mais concretamente, referimo-nos à qualidade da conduta pedagógico-interactiva de 

tutela do professor, entendida como uma actividade cognitiva e pragmática que visa o 

tratamento e a resolução dos problemas de um modo dialógico (Vasseur, a propósito, 

fala em "dispositivos interactivos de tutela e de ensino", 1993: 30). Noutros termos, está 

aqui em foco a observação do conjunto de intervenções do professor cujo objectivo é 

transformar o AS num acto de aprendizagem, na imediatidade da interacção, tendo em 

conta que tal acto delimita um dos momentos especialmente oportunos para que tal 

intervenção possa surtir um efeito positivo. Remetemos consequentemente para um 

discurso cujas funções pedagógicas se revelam em actividades de estruturação do saber 

do aluno, de apoio a operações cognitivo-verbais, de orientação da reflexão através da 

língua e da sua interiorização, de tratamento dos dados propostos, de clarificação de 

sentidos, de confirmação ou infirmação de hipóteses e de relançamento de uma actividade 

aquisicional. 

Note-se que esta análise não se pode isolar da precedente, já que a qualidade do 

tratamento que suscita uma solicitação tem necessariamente a ver com a própria 

qualidade da solicitação em si. Dito de outro modo, um AS irrelevante, cognitivamente 
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pouco elaborado, referindo-se a problemas pontuais, concretos, bem identificados, e 

exigindo respostas concisas e curtas, dá naturalmente lugar a actividades de tutela 

muito simples e rápidas que, do ponto de vista aqui em análise, não são grandemente 

pertinentes (exemplo: B: 29/5; B: 30/5; B: 42/5; B: 54/5). Neste sentido, o professor está 

sempre de algum modo limitado pelas próprias intervenções do aluno, movendo-se 

dentro das suas latitudes cognitivas, mesmo que procurando alargá-las (d. de novo 

noção de zona de desenvolvimento próximo). 

Para verificar as condições de aprendizagem nas formas de tratamento do AS no 

que diz respeito ao tópico em foco, considerámos, na sequência de refléxões anteriores 

contidas neste texto, os seguintes índices de qualidade, tendo ainda em conta que os 

professores têm diferentes estilos de tutela e que alguns desses estilos parecem ser mais 

rentáveis do que outros13 (d. Bange, 1991a; Berthoud, 1991, 1993; Hudelot, 1992; Matthey, 

1990, 1991; Nonnon, 1991; Py, 1995; Trevise, 1992; Vasseur, 1990d, 1991, 1993): 

focalização do tratamento no objecto da solicitação, de forma clara e concisa, 

assim como sua adequação à estratégia de aprendizagem subjacente ao AS; 

importa, por exemplo, que a reacção corresponda à realidade dos raciocínios 

metalinguísticos dos aprendentes; 

diversificação das formas de tratamento, com eventual experimentação de 

procedimentos vários de resolução do problema; 

orientação activa das estratégias resolutivas utilizadas; mais propriamente, 

pretende-se observar se o professor prefere uma estratégia directiva, 

fornecendo saberes feitos e não estimulando o aluno a procurá-los, ou se 

adopta uma conduta de descoberta, com recurso a metalinguagens várias, 

promoção da reflexão sobre formas de resolver a tarefa e eventualmente 

experimentação consciente dessas mesmas formas; está aqui em causa o papel 

concedido ao aluno no processo de tratamento (Nonnon, 1991, fala em 

estratégias de intervenção cognitiva); 

relação da resposta com o nível cognitivo do AS; 

diversificação dos processos de aprendizagem suscitados; 

exploração do grau de consciência relativamente às operações de aprendizagem 

envolvidas na solicitação; mais propriamente, importa discutir se o tratamento 

pedagógico do AS se interessa pelas causas cognitivas da solicitação e se 

promove a reflexão metacognitiva (d. atrás, noção de consciência metaprocessual). 

13 Veja-se o que afirma Berthoud a este respeito: "iI y a différentes façons d'interagir avec l'enfant, 
'laisser-faire, 'style directif', 'style stimulant'. ( ... ) Seulle troisieme style semble se conformer aux exigeances 
de la 'zone de proximale de développement'" (1991: 156). 
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Em síntese, considerou-se que quanto mais activo for o papel concedido ao aluno 

no processo de tratamento da sua solicitação, quanto mais diversificados forem os 

procedimentos de tratamento, explorando-se possibilidades metalinguísticas e 

metacognitivas múltiplas, tantas mais condições de aprendizagem estão reunidas e tanto 

maior será a possibilidade de incidência das TAS sobre a aprendizagem. 

A caracterização que fizemos no ponto 1 das configurações dominantes das TAS 

do nosso corpus, apesar de comprovar o elevado grau de satisfação obtido na troca, na 

sequência de uma focalização clara sobre o mesmo objecto por todos os intervenientes 

que a constroem e da adequação genérica da resposta aos constrangimentos enunciativos 

da questão, reflecte um tipo de tratamento que indicia o não aproveitamento generalizado 

das possibilidades cognitivas e metacognitivas de trocas como estas. 

Com efeito, o professor raramente utiliza a intervenção do aluno para o guiar 

num itinerário de descoberta progressiva da língua, explorando as suas intuições e 

representações metalinguísticas ou as operações de aprendizagem que manifesta. 

Limitando-se a fornecer-lhe a resposta solicitada, não procura conduzi-lo num percurso 

introspectivo de consciencialização da origem do problema, nem o tutela em processos 

de descoberta da solução, evitando por conseguinte estimulá-lo cognitivamente e 

negligenciando o desenvolvimento de meios autónomos de resolução dos problemas 

(d. idênticos resultados em Vieira, 1988, quando refere que o tratamento das iniciativas 

se situa geralmente ao nível do enunciado e nunca ao nível da aprendizagem, 

caracterizando-se assim por um forte grau de previsibilidade; análogo resultado é 

divulgado por Toussaint, 1986)14 . Deste modo, observa-se um estilo de tutela pouco 

estimulante (d. nota 13), que podemos caracterizar como directivo, imediatista e centrado 

no saber aprendido, ou no produto. Esta opção didáctica, remetendo o aprendente para 

uma postura de passividade, não favorece o desenvolvimento de instrumentos heurísticos 

e cognitivos de aproximação do saber verbal nem a evolução de competências de 

aprendizagem, empobrecendo o sujeito e deixando-o desmunido face a eventuais 

situações posteriores do mesmo género (d. idêntica crítica em Nonnon, 1991). Trocas 

como D: 7/0, D: 3/G, D: 20/G, D: 24/G, C: 4/G ou C: 7/G reflectem exemplarmente 

este aproveitamento incipiente do AS. 

Resulta deste estilo de tutela uma situação de cada vez maior dependência do 

14 Gaonac'h (1989a) considera que as estratégias de tutela que exploram competências de tipo 
metalinguístico ou meta cognitivo podem, em certos casos, ter incidências negativas na aprendizagem, já 
que interferem com a própria actividade, fazendo os sujeitos correrem o risco de esquecer ou perder de 
vista os seus objectivos iniciais. Provocam por conseguinte algumas dificuldades no que toca ao retomar do 
fio discursivo interrompido. 
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aluno face ao sujeito detentor do saber, com a consequente diminuição dos meios de 

autonomização, em prejuízo da continuidade, fora da escola, da aprendizagem verbal. 

Reforçando as afirmações anteriores, deparámos com trocas onde o professor 

baixa o nível cognitivo da solicitação, furtando-se ao desafio dos aprendentes, talvez 

devido ao receio de complexificar demasiadamente a relação com o saber e de transgredir 

a progressão de ensino, em tratamentos didácticos que não estimulam cognitivamente 

os aprendentes, por vezes mesmo incorrectos do ponto de vista do real funcionamento 

do sistema verbal (d. A: 3/G; C: 5/G; D: 7/0; D: 1/G; D: 7/G; D: 8/G; d. especialmente 

D: 20/G, onde a reacção do professor coloca em risco a própria intuição linguística do 

aprendente). Neste quadro, Cormon (1992: 93) afirma que a opção que por vezes o 

professor manifesta de recusar avanços nos conteúdos, optando por uma perspectiva 

fragmentada da língua, pode prejudicar o desenvolvimento da intuição linguística e 

dos itinerários cognitivos de aprendizagem. Notámos ainda por vezes a desvalorização 

da curiosidade perante o saber manifestada pelo aluno (D: 63/5), ou da sua vontade de 

complexificar as actividades verbais (D: l1/G). Os trabalhos de Nonnon (1990) fazem 

emergir este mesmo fenómeno, falando a autora numa adaptação regressiva relativamente 

às potencialidades de aprendizagem reveladas na intervenção de solicitação. 

O reduzido nível de proeminência atingido pelas TAS é uma das marcas desta 

modalidade de tratamento, a qual nos leva a concluir que o discurso da aula negligencia 

consideravelmente as potencialidades de tipo cognitivo das TAS, sabendo-se como, em 

termos pedagógicos, existe uma relação forte entre este nível e a qualidade das 

actividades pedagógico-didácticas motivadas nas solicitações dos aprendentes (Van Lier, 

1988). 

Apesar do que dissemos, por vezes os professores dedicam um maior esforço e 

atenção à fabricação das TAS, promovendo uma verdadeira circulação dos saberes entre 

os aprendentes, estimulando as suas competências cognitivas e os seus conhecimentos 

metaverbais, incitando-os na descoberta do saber, acompanhando-os na precisão do 

problema e diversificando as abordagens estratégicas. Originam assim trocas mais longas, 

complexas e participadas, sequências de verdadeiro trabalho activo e tutelado sobre a 

língua. 

Não encontramos uma relação clara entre a natureza do problema solicitado e a 

escolha deste tratamento mais complexo. Se podemos globalmente afirmar que a 

problemas mais complexos correspondem formas de tratamento também mais complexas, 

nem sempre isso é verdade (d. B: 43/5; D: 7/0; D: 2/G). Esta afirmação remete, por um 
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lado, para a vivência apressada do tempo pedagógico, que deixa os sujeitos pouco 

disponíveis para se aperceberem da importância efectiva das questões colocadas de 

forma a poderem seleccionar criteriosamente as que merecem uma maior proeminência, 

e ainda, por outro lado, para o conflito pedagógico já evocado que decorre da vontade 

de fazer progredir a interacção pedagógica segundo um fio condutor claro para todos, 

sem deixar por tal de responder às dúvidas e questões individualizadas dos aprendentes 

(d. atrás com Puren, 1993). Notámos no entanto uma preferência por um tratamento 

mais esforçado e estimulante quando as solicitações se referem a aspectos morfo

sintácticos, o que reflecte de algum modo uma representação do professor quanto à 

maior complexidade deste sub-sistema verbal e ainda quanto à necessidade pedagógica 

da sua maior racionalização, assim como a valorização pedagógica deste conteúdo 

específico. Refira-se que os professores preferem dar eles mesmos as respostas solicitadas 

quando os alunos os interrogam sobre o sentido, raramente estimulando um trabalho 

semântico de descoberta e inibindo estratégias de compreensão mais activas que passem, 

por exemplo, pela exploração das proximidades etimológicas entre o francês e o 

português. 

As trocas que, no nosso corpus, exemplificam o esforço do professor em incentivar 

operações activas de aprendizagem mostram que o docente é capaz de recorrer a 

múltiplas estratégias conjugadas, não economizando esforços em ajudar o aluno a 

descobrir o saber. Em particular, identificámos os seguintes procedimentos: 

mobilização de conhecimentos anteriores do aluno, em LE, em LM ou em 

metalinguagem, ajudando-o a relacioná-los com os dados verbais novos: A: 

3/0; B: 30/G; C: 4/0; C: 6/G; C: 8/5; D: l1/F; D: 28/G; 

trabalho do professor com aLE, manipulando-a de forma a fazer descobrir o 

saber solicitado: A: 14/5; B: 5/5; 

exploração de relações entre línguas, com enfoque na LM: D: 11/0; 

apoio no contexto: B: 5/5; 

apoio no manual: B: 6/COM; 

apelo à cooperação dos outros alunos, sendo solicitado pelo professor o saber 

problemático: A: 1/0; A: 14/5; C: 8/5; D: 25/F; D: 6/G; 

construção com os aprendentes de trocas metalinguísticas, onde o saber é 

sujeito a operações de racionalização, construindo-se eventualmente regras 

operatórias: A: 4/G; A: 7/C; B: 4/0; B: 3/G; B: 30/G; C: 6/G; C: 10/G; D: 16/ 

G; D: 28/G; D: 25/F; D: 30/G; 

construção de novas actividades de linguagem, conjugando a prática da língua 
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com a reflexão sobre o saber, estratégia de tutela que parece ser a preferida: 

B: 4/0; B: 3/G; B: 9/G; B: 4/PROC; D: l1/F; D: 16/G; 

esforço da parte do docente por fazer explicitar a origem da dúvida (A: 5/ 

PROC; C: 9/G) e clarificar a questão do aprendente: A: 14/S; 

disponibilização de conselhos de aprendizagem: B: 4/0; B: SI/G. 

Estas TAS constituem, do nosso ponto de vista, episódios privilegiados quanto ao 

estreitamento da relação cognitiva entre o aluno e a LE, favorecendo o desenvolvimento 

de competências metaverbais e de aprendizagem ou da consciência da ~íngua e do que 

significa aprendê-la. 

As opções tomadas quanto ao tratamento do AS não são independentes, como já 

dissemos, de algumas das suas características. Neste sentido, Berthoud (1993: 72), 

apoiando-se nos estudos de Vasseur, afirma que importa mais, em termos da sua 

incidência na aprendizagem, a qualidade da intervenção do que a sua quantidade, 

propondo que a ideia de estilo estimulante seja encarada não só do ponto de vista do 

professor mas também e sobretudo do do aprendente, relativizando deste modo o 

impacto do estilo da interacção. 

A autora propõe, com outros investigadores que já citámos, que a análise deste 

estilo passe pela forma como, no desenrolar do texto, o aprendente gere os dados 

obtidos durante a TAS. Indicámos no início deste item o motivo pelo qual não 

procedemos a esta análise. 

Concluímos de tudo o que foi dito que, apesar das solicitações reflectirem 

dificuldades e zonas de obscuridade na interlíngua, elas são também marcas de 

aprendizagem, ao mesmo tempo que influenciam positivamente o seu trajecto. Esta 

influência não é incidental mas intencional (d. distinção em Schmidt, 1992), porque 

controlada ou provocada pelos sujeitos, o que, por um lado, nos reintroduz no quadro 

do universo escolar, onde existe a clara intenção de influenciar deliberadamente o 

processo de apropriação do saber e, por outro, se pode relacionar com a intenção e a 

motivação para ensinar / aprender. 

Este raciocínio autoriza-nos a afirmar que as TAS podem protagonizar, quando 

certas circunstâncias estão reunidas, "procedimentos dialógicos com potencialidades 

aquisicionais" (Vasseur, 1990a: 76) ou SPA (d. idêntica categorização em Bange, 1991a; . 

Bartning, 1991; Berthoud, 1993; Griggs, 1991; Noyau & Porquier, 1984; Vasseur, 1990a, 

1991). 
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Ultimamente muito estudadas pelos autores que procuram explicar a aquisição/ 

aprendizagem das LE em situações de tutela interactiva, estas sequências, que 

apresentámos no capítulo 3 da Secção I, são definidas da seguinte forma por Vasseur, 

num texto onde nelas integra as TAS: "les séquences que les interlocuteurs eux-mêmes 

construisent ensemble en leur attribuant des vertus acquisitionnelles et dans lesquelles 

ils semblent établir entre eux une sorte de 'contrat didactique"' (1991: 49-50). Py (1990) 

indica dois traços identificadores das SPA, ambos característicos das nossas sequências: 

a colaboração num projecto de aquisição e a didacticidade das trocas verbais. Berthoud 

acrescenta que devem possuir duas condições: construírem-se a partir de uma solicitação 

do aprendente e terem uma clara orientação meta comunicativa (1993: 69). Trata-se, em 

suma, de episódios que exemplificam momentos de "tensão aquisicional" máxima (Py, 

1991), durante os quais os sujeitos se assumem enquanto aprendentes e ensinantes. 

3.1.3. O investimento nas competências interaccionais 

As TAS implicam comportamentos comunicativos extremamente importantes do 

ponto de vista da formação de um interactante capaz de se envolver futuramente em 

situações de exocomunicação (Colletta, 1990, 1994) significativas e úteis para a aprendizagem, 

na condição de mobilizarem meios comunicativos adequados. 

Com efeito, ao solicitar no quadro de uma atmosfera comunicativa onde a LE é 

usada como meio de construção do discurso, o aprendente exercita comportamentos 

verbais que provocam atitudes e condutas colaborativas de adaptação do nativo (d. 

conceito de "étayage" de Bruner). Produz ainda sinais de uma postura activa na 

comunicação e de uma vontade de aprender a língua, ao mesmo tempo que manifesta 

que conta com o parceiro para o projecto de aprendizagem. Deste modo, regula as 

intervenções verbais do interlocutor, ajustando-as ao seu nível de competência e 

aproveitando-se delas para aprender - por exemplo, quando testa regras hipotéticas da 

IL ou colmata lacunas identificadas no seu saber -, assim se envolvendo na construção 

de uma ambiência comunicativa caracterizada pela orientação pedagógica e pela relação 

colaborativa de interajuda (recorde-se a definição de aprendente proposta por Vasseur, 

1993: 54, já evocada neste texto, como o sujeito que utiliza as interacções com os LN em 

proveito do alargamento da sua própria competência verbal). 

Trata-se por conseguinte para o aluno, nas TAS, de se aproveitar da situação 

verbal para aprender. Gülich (1986a; 1986b) fala, nesta medida, na importância para 

quem aprende do desenvolvimento de "métodos" para se fazer ajudar: "ce qui compte 

pour un LNN qui veut atteindre son but communicatif, c' est moins la richesse effective 
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de son vocabulaire que la richesse des 'méthodes'qu'il a à sa disposition pour se faire 

aider par le LN" (1986a: 176; d. ainda Dausendschon-Gay & Kraft, 1991, e os estudos 

referidos de Vasseur). Estes "métodos" integram parte da competência específica de 

interactante aprendente em LE. 

Para que as TAS cumpram estas funções, que se justificam pelo facto do aprendente 

estar a ser preparado também para futuras trocas verbais com LN, é necessário que a 

sua construção decorra num ambiente comunicativo caracterizado pelo exolinguismo, 

isto é, que envolvam a negociação de variedades linguísticas e eventualmente a produção 

de xenolectos (Py, 1993: 16). Valoriza-se assim o papel da interacção entre o professor e o 

aluno no desenvolvimento das competências de comunicação deste último e na 

diversificação das ocasiões de confronto significativo com a LE, ou seja, acredita-se na 

incidência aquisicional de verdadeiras práticas dialógicas motivadas no decurso do 

acontecimento pedagógico, quadro de episódios de negociação não só do saber verbal, 

enquanto um objecto a ser apropriado, mas também das condutas verbais em língua 

estrangeira. Neste sentido, concordamos com Bouchard, quando afirma: "L'entrainement 

correspondant aux pratiques dialogiques doit s'opérer ( ... ) déjà, lors de l'interaction 

apprenant-enseignant" (1995: 116). Vários autores provenientes de múltiplos horizontes 

se pronunciam no mesmo sentido e defendem a necessidade de um diálogo cooperativo 

em classe e, mais globalmente, o uso da LE na aula, relacionando a qualidade dos 

ambientes pedagógicos com as oportunidades que criam de tratar a língua 

simultaneamente como um meio e um conteúdo (ver Breen, 1985; Castro, Vieira & 

Sousa, 1991; Chaudron, 1985a; Coste, 1984d; Ellis, 1990; Halté, 1993c, 1995; Hatch, 

Flashner & Hunt, 1986; Kramsch, 1984a: 78; Little, 1991: 27; McLaughlin, 1979; Rivers, 

1990; Roulet, 1991; Scarcella & Higa, 1981). 

Desde que reúnam as condições referidas, as TAS permitem que o aprendente se 

exercite em habilidades interactivas fundamentais para o desenvolvimento dos métodos 

para se fazer tutelar a que atrás nos referimos. Tenha-se em conta que oportunidades 

para tal não abundam na aula de LE, devido ao seus cânones comunicativos (d. Anexo, 

volume I, e Secção I: capítulo 2). Neste sentido, as nossas trocas podem ser uma das 

raras ocasiões de variação e de enriquecimento das tarefas verbais da aula. 

Note-se, na constituição e aceitação na aula deste tipo de ocasiões, uma 

representação do que significa dominar uma LE que vai ao encontro das actuais abordagens 

comunicativas, que sublinham a necessidade de preparar o aprendente para futuras 
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trocas exolingues, entendendo que saber uma LE é, antes de mais, ser capaz de a usar 

em interacção. Py (1993c) refere-se a uma competência bilingue/exolingue que torna o 

sujeito apto a gerir as lacunas linguísticas numa situação de comunicação dada, quando 

fala a língua do outro, chamando a atenção para o facto destas competências se 

construírem em colaboração e de não serem, portanto, exclusivas de quem aprende. 

Exemplifiquemos o que acabamos de dizer, relacionando alguns dos traços das 

TAS com as competências de interactante que temos vindo a referir. 

Quando solicita, o aluno está a usar de um modo significativo, autêntico e subjectivo a 

língua, isto é, diz coisas novas, não conhecidas do interlocutor nem controladas por ele, 

coloca problemas imprevistos, topicaliza, exprime intenções pessoais e concretiza 

projectos comunicativos locais (ver noção de comprehensible output de Swain, 1985). Por 

outras palavras, manifesta-se capaz de controlar o tópico e de criar novos objectos 

discursivos, operação que Ellis (1990) relaciona com a aquisição verbal, falando em 

"hipótese da topicalização" (sobre esta mesma hipótese, cf. Hatch, 1978b; Long, 1983b; 

Wells, 1981). 

Um outro aspecto importante tem a ver com a interferência com intuitos reguladores 

no controlado sistema de distribuição da palavra da aula. No AS, o aprendente treina a 

tomada da palavra por meios próprios num discurso em LE onde ocupa um lugar 

enunciativo de fragilidade, palavra que lhe serve para fazer valer a sua posição e para 

reorientar a interacção num sentido subjectivo. Ganha assim um estatuto de enunciador 

e de adjuvante da comunicação, capaz de a regular e de se aproveitar dela com finalidades 

próprias, estatuto esse que está afastado dos comportamentos responsivos que na maior 

parte das vezes lhe cabem e que restringem o leque de actos verbais que realiza. 

Exemplificando, o AS exige operações como tomar a palavra, encontrando o momento 

interactivo exacto para o fazer, retê-la, chamar a atenção para um determinado objecto, 

exprimir uma intenção comunicativa ou influenciar a actividade verbal do interlocutor. 

Estas operações são fundamentais do ponto de vista da participação activa na troca 

exolingue. 

Em suma, aqui se praticam operações de gestão interaccional (Allwright, 1984), nos 

vários níveis do seu funcionamento - como o tópico, a circulação da palavra, o código-, 

operações essas que importa desenvolver em aula de LE para que o aluno possa mais 

tarde reinvestir as aquisições em situações reais: "the opportunity to communicate a 

varied set of illocutionary acts may be important for sucessful L2 acquisition. If so, the 

use of L2 for classroom management may be of crucial importance for creating an 

'acquisition-rich' environment" (Ellis, 1992b: 20). 
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A concretização do projecto discursivo de solicitação implica também da parte do 

aprendente a mobilização, treino e aprendizagem de competências estratégicas (d. Colletta, 

1994; Dannequin, 1982; De Nucheze, 1994; Vieira, 1993b: 133-135, a partir de Munby, 

1978, inventaria alguns comportamentos do aluno na aula que as envolvem, entre os 

quais aquele que está aqui em discussão). Tais competências, também raramente 

exercitadas na aula (d. Anexo, volume I: 52, e Araújo e Sá, 1992b), desempenham um 

papel crucial na comunicação exolingue, nomeadamente porque potencializam as 

limitadas competências do sujeito em língua, possibilitando-lhe a intervenção efectiva 

em encontros significativos e favorecendo o seu grau de confiança. 

Exemplificando, a solicitação constitui uma ocasião de variação e alargamento 

dos códigos comunicativos utilizados na aula pelo aluno e de treino de "tácticas 

interactivas" (Grandcolas, 1989: 25) fundamentais. Solicitar implica, por exemplo, para 

além do conhecimento de meios verbais próprios para o fazer (como a estrutura da 

questão, o domínio de certos actos de fala ou de formas de modalização), novas posturas 

proxémicas (como uma outra colocação no espaço, uma nova postura do corpo ou o 

redireccionamento do olhar e da voz) e prosódicas (como uma maior intensidade vocal). 

o treino em aula destes códigos não-verbais e para-verbais, cujo funcionamento 

difere de língua para língua, é fundamental do ponto de vista do alargamento das 

competências comunicativas do aluno e ainda da sua preparação para futuras trocas 

autênticas em LE. Com efeito, a sua utilização tem consequências evidentes no êxito 

comunicativo, como afirma Dannequin, ilustrando com a habilidade para reter a atenção 

do outro: "non seulement iI faut, bien sur, avoir quelque chose à dire, mais il faut aussi 

savoir comment le dire et tout d'abord connaitre les regles à utiliser pour attirer et 

retenir l'attention des autres participants" (1982: 43). 

Pensamos que os alunos devem ser treinados nestas variações comunicativas e 

nestas tácticas e alertados para o seu valor comunicativo. Por exemplo, devem dar-se 

conta da existência de meios interactivos específicos que ajudam a veicular uma intenção 

própria, a obter espaço e tempo interactivos ou a consegUir a atenção e o interesse do 

interlocutor: "savoir quand parler bas et quand augmenter l'intensité de sa voix ( ... ) fait 

partie des regles d'interaction et d'interprétation qui régissent les échanges dans un 

groupe que chaque participant doit posséder et pouvoir comprendre" (Dannequin, 1982: 

43). 

Note-se ainda que falamos de tácticas que variam com as culturas e que essa 

variação contribui frequentemente para a ocorrência de problemas na exocomunicação. 

Este é mais um motivo para as integrar como conteúdo e prática do curso de LE que 
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visa o desenvolvimento de uma competência interaccional (d. a síntese de Colletta, 

1991c, 1994, sobre esta variação, e algumas propostas didácticas para a tratar no contexto 

da aula; ver ainda a noção de competência meta-interaccional de De Nuchêze, 1994). 

Para concluir, refira-se que as intervenções dos aprendentes durante as TAS supõem 

actividades verbais complexas em LE que obrigam à gestão simultânea de múltiplos sistemas 

e constrangimentos, ou seja, a uma focalização global sobre a língua, actividades que 

são fundamentais no quadro de um projecto educativo orientado para a competência de 

comunicação (d. Gaonac'h, 1989a). 

Podemos ainda relacionar um trabalho verbal deste tipo com a intenção de promover 

competênciás autonomizantes. Little, identificando duas dimensões no conceito de 

autonomia, a pedagógica e a comunicativa, relaciona-o com ambas: "For in the case of 

language learning the whole point of developing learner autonomy is to enable learners 

to become autonomous user of their target language" (1995: 176). Segundo o autor, o 

facto do aluno aceitar responsabilizar-se pela sua aprendizagem no quadro da construção 

da aula implica o desenvolvimento gradual da capacidade de uso flexível e independente 

da língua. Nesta medida, um projecto pedagógico que persegue finalidades deste tipo 

precisa de criar circunstâncias frequentes que envolvam os alunos em actividades que 

requeiram o uso comunicativo da LE. 

A análise que foi feita no capítulo precedente mostra que as TAS não são 

normalmente aproveitadas pelo discurso da aula com estes objectivos. Com efeito, vimos 

que mobilizam de preferência a LM, sobretudo da parte dos alunos, os quais raramente 

recorrem ao francês para as construir. Assim, se estes conseguem, através delas, negociar 

o saber ou o conteúdo da aula e regular a intercompreensão, tal não implica o uso da 

LE, já que aproveitam a natureza bilingue da aula de francês na escola portuguesa para 

interrogar o professor na LM de ambos, sem que este, na maior parte das vezes, se 

oponha a uma alternância códica que impede o treino da exocomunicação. Revela este 

comportamento de ambos os sujeitos um entendimento do francês como objecto de 

análise e de aprendizagem e uma clara diferenciação das funções que cada uma das 

duas línguas em causa assume na aula. 

O que acabamos de dizer não é válido para a generalidade do corpus, assistindo

se a alguma variabilidade na turma A, mas também na C, por motivos que já foram 

amplamente referidos (d. atrás, descrição das turmas). Com efeito, ocorrem nestas turmas 

momentos onde se desenvolvem verdadeiras negociações verbais, com o professor a 
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tutelar o aprendente na sua realização em LE durante trocas que exemplificam excertos 

de comunicação autêntica durante os quais o aluno explicita intenções comunicativas 

próprias e o professor lhe serve de suporte. 

Assim, os professores destas turmas rejeitam frequentemente e de um modo 

explícito a intervenção solicitadora em LM, assumindo no discurso uma identidade 

fictícia de locutor que desconhece a LM dos aprendentes (d. as intervenções C8/193P 

ou A7/168P) e pedindo ao aluno que reformule a sua intenção comunicativa em francês: 

A: 17/5; A: l/C; A: 13/P; A: 20/COM; C: 20/ ACT; C: 21/ ACT. Com este comportamento, 

exibem algumas das regras do contrato comunicativo da aula, nomeadamente as que 

respeitam ao estatuto das duas línguas presentes, marcando o território do francês 

como meio de comunicação. Note-se uma TAS bastante interessante, originada na reacção 

de um aprendente a estas regras, aprendente que exige, sem o conseguir, o recurso à 

LM (A: 16/COM). O professor mantém-se aqui coerente com as suas opções 

comunicacionais, sem prejuízo do grau de compreensibilidade daquilo que diz. 

Quando incidem sobre a língua, estes momentos permitem observar o envolvimento 

activo dos sujeitos num trabalho simultâneo sobre o saber e sobre a interacção, atrás 

considerado como particularmente útil para a aprendizagem comunicativa de uma LE: 

A: 3/5; A: 11/5; A: 14/5; A: l/C; A: 2/5. Algumas destas TAS exemplificam ainda 

negociações em LE focalizadas na própria comunicação, onde se tutelam projectos verbais 

autónomos do aprendente: A: 3/COM; A: 20/COM; A: 21/COM. 

Particularmente interessantes deste ponto de vista são as sequências, frequentes 

no corpus A, onde o interlocutor das TAS, quase sempre o professor, tem reacções de 

tipo réplica, pondo em causa a realização do AS, ajudando o aprendente a melhorá-la e 

trabalhando as suas competências interaccionais de tomada da palavra em prol de uma 

intenção original: A: 9/0; A: l/C (ver análise das TAS no capítulo 2, 5.3.). 

Recorde-se que os alunos A são capazes de colaborar com os colegas no trabalho 

de formulação em LE da solicitação, uma prática da língua entre pares que não 

encontrámos em mais nenhum outro contexto (como por exemplo em A: 2/G ou A: 27/ 

ET; d. mais exemplos no mesmo local do capítulo 2). 

Note-se finalmente que estas sequências se abrem muitas vezes à participação de 

outros aprendentes não incluídos no quadro interlocutivo inicial, que assim também 

beneficiam com elas (na mesma linha se pronuncia Pica, 1992). 

As TAS a seguir indicadas exemplificam episódios onde: 

- os aprendentes verbalizam as suas solicitações espontaneamente em francês: 
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A: 16/P; A: 17/P; A: 27/P; A: 28/P; A: 4/ ACT; A: 37/ ACT; A: 40/ ACT; A: 

43/ACTi A: 57/ACTi A: 59/ACTi A: 63/ACTi A: 64/ACTi A: 72/ACTi A: 

79/ ACTi A: 84/ ACTi A: l/ET; A: 4/ET; A: l1/ETi A: 20/ETi A: 32/ETi B: 

66/ ACTi B: 7/ET; C: 8/Si C: 7/COMi C: 8/P; C: 16/P; C: 29/ ACT; C: 31/ 

ACTi C: 41/ ACTi C: 42/ ACTi 

a interacção se constrói colaborativamente nesta língua, com o professor a 

incitar e a tutelar a produção do aprendente por meio de estratégias variadas 

que foram referidas e exemplificadas no capítulo 2: A: 9/0; A: 2/Si A: 3/Si A: 

31/5; A: l/Ci A: 4/COM; A: 20/COM; A: 4/P; A: 3/ ACT; A: 4/ ACT; A: 44/ 

ACT; A: 49/ACT; A: 65/ACT; A: 95/ACT; A: l/ET; A: 7/ETi A: 23/ETi A: 

27/ETi A: 31/ETi A: 2/PROCi B: 3/COMi C: 1/0i C: 9/Gi C: 10/ ACTi C: 20/ 

ACT; C: 21/ ACT; D: l1/P; 

outros alunos são envolvidos ou se envolvem, aproveitando também a ocasião 

para treinar a língua e a comunicação: A: 28/Pi A: 17/ ACT; A: 20/ ACT. 

Note-se que frequentemente estes episódios se situam no quadro de TAS sobre 

objectos metodológicos, o que permite incrementar a sua tensão aquisicional pela adição 

de uma outra circunstância positiva e mostra que também (ou sobretudo) a negociação 

das actividades pedagógicas se pode realizar em LE e que esta é mesmo uma ocasião 

privilegiada para o seu uso comunicativo em contexto escolar. Como lembra Ellis: "the 

discourse worlds can be brought together through communication about learning" (1990: 

86; ver também Breen, 1985). 

3.1.4. A negociação da aula 

As TAS protagonizam uma das manifestações possíveis da dimensão negocial da 

aula de línguas nas suas várias dimensões (d. Secção I, capítulo 2: 2.3.1.), na medida em 

que assentam na participação efectiva do aprendente na gestão da classe (d. Allwright, 

1984; ver ainda Day, 1984, que refere as solicitações como uma das medidas de 

participação). 

Neste sentido, são episódios particularmente importantes para a construção de 

relações interpessoais positivas, de uma linguagem significativa e de actividades de 

ensino/aprendizagem úteis (Gass & Varonis, 1991i Güthrie, 1987; Hatch, 1983; Pica, 

1988, 1992i Riley, 1985ai d. Secção I, capítulo 3: 1., quando discutimos o papel que é 

hoje concedido à negociação enquanto factor incontornável num processo de apropriação 

do saber verbal). 
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Proporcionam por conseguinte a vivência de momentos pedagógicos particu

larmente intensos porque mais partilhados, onde os alunos intervêm para regular os 

sabereres emergentes e as actividades que os suportam, dando materiais concretos ao 

professor para uma actividade adaptativa fundamentada. Assim sendo, impõem também 

uma nova ordem à interacção, exigindo ao interlocutor colaborativo uma atenção 

personalizada e a tomada de consciência de um parceiro real e influente. 

Com Vasseur, acreditamos que não podemos afirmar que as sequências de 

negociação conduzem directamente à aquisição (Vasseur, 1990a: 70). No entanto, 

reconhecemos que a actividade negociativa contém em si mesma um certo número de 

circunstâncias favorecedoras. Neste mesmo sentido, Boyer, Butzbach & Pendanx referem

se à pedagogia da negociação como "o conceito-chave do nosso futuro próximo 

pedagógico" (1990: 224), porque só ela permite articular num só projecto a comunicação, 

a aprendizagem e o trabalho social. 

Propomo-nos já de seguida discutir esta questão em torno de dois tópicos: a 

negociação do saber verbal e da organização do trabalho pedagógico. 

• Negociação do saber verbal 

A construção colaborativa das TAS assenta em comportamentos dos aprendentes 

que manifestam ao professor algumas das realidades de processos aquisicionais em 

curso (hipóteses, regras instáveis, operações mentais mobilizadas), assim como zonas 

de sombra e de abertura na IL, rupturas, saberes por adquirir ou mal adquiridos, numa 

palavra, "zonas críticas" (Vasseur, 1990d; Pica, 1992; Py, 1989: 97). 

O aluno fornece, por intermédio do AS, dados explícitos (Py, 1991) ou heurísticos da 

aprendizagem (Véronique, 1990) que possibiltam ao professor aceder a partes significativas 

da sua actividade como aprendente, ajudando-o a comprender a natureza dos processos 

individuais de apropriação, das normas subjectivas construídas (Baggioni & Py, 1987) e 

das hipóteses em que a turma assenta a sua actividade cognitiva (Karmiloff-Smith, 

1986). A interpretação destas informações permite-lhe tomar decisões quanto às formas 

mais adequadas de guiar o aluno na gestão individual e autónoma de "trajectórias 

próprias de aprendizagem" (Porquier, 1995), sabendo-se que, apesar de modeladas pelas 

circunstâncias instrucionais, estas são descontínuas e múltiplas, deixando-se influenciar 

por contigências individuais (cf. Araújo e Sá, 1988b, para uma discussão sobre as relações 

entre progressão de ensino e progressão de aprendizagem). 
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As solicitações verbalizam portanto publicamente conflitos na aquisição sobre os 

quais o professor se pode apoiar para uma gestão mais motivada da aula e do discurso 

de tutela/acompanhamento e para a esquematização de toda a sua acção interventiva 

(d. noção de "tutorial style" de Scarcella & Higa, 1981: 419), permitindo-lhe situá-la 

dentro das latitudes cognitivas dos aprendentes. Contribuem deste modo para que o 

aluno adquira um papel central na determinação das actividades de aprendizagem 

(Little, 1991: 32). 

Desta forma, pela negociação que ocorre nas TAS o aprendente obtém um certo 

número de dados que lhe são úteis, porque correspondem ao seu percurso aquisicional 

e se ajustam à realidade das suas operações verbais e de aprendizagem, assim como das 

suas representações sobre o sistema da língua (Bialystok, 1990b; Little, 1991). Contacta 

por conseguinte com regras e traços da LE imediatamente pertinentes, o que tem uma 

incidência positiva provável na trajectória de aprendizagem (d., na mesma ordem de 

ideias, Andersen, 1991; Bartning, 1991; Chaudron, 1983, 1988; Ellis, 1984a, 1986, 1990; 

Hudelot, 1992; Long, 1981a, 1981b, 1983a, 1983b; Nonnon, 1991; Pica, 1992; Scarcella & 

Higa, 1981; Vasseur, 1987b,1990a, 1991; Vieira, 1988, 1990, 1992a; Young & Doughty, 

1987). 

Berthoud chama a atenção, neste quadro, para a necessária adequação entre as 

actividades verbais e os processos de aprendizagem que as sustêm, ou melhor, para o 

papel das TAS em facilitar essa adequação: 

"Pour que les transactions soient efficaces, il faut que les 'procédures' se greffent 
sur les 'processus', c'est-à-dire que l'activité de l'adulte s'adapte et réponde aux besoins 
interactionnels de l'enfant, et non le contra ire. ( ... ) Pour que l'interaction stimule 
effectivement l'enfant, le 'processus' (ou l'activité de l'enfant) doit être orienté en fonction 
de ses propres besoins communicatifs. Ce qui permettrait par ailleurs d'expliquer l'absence 
d'impact du style 'directif' sur le processus d'acquisition, ou l'initiative et le contrôle 
ressortissent essentiellement à l'adulte" (1991: 157). 

De um modo global, autores como os referidos, que subscrevem esta afirmação 

embora sublinhando a ausência de estudos empíricos que a comprovem de um modo 

definitivo, bem como a dificuldade em obter tal comprovação, dada a natureza dos 

processos em causa, partem do pressuposto de que os momentos aquisicionais mais 

importantes são aqueles que se constroem em colaboração social, mais particularmente 

por iniciativa dos alunos. Exemplificando, Ellis (1984a) insiste no valor aquisicional das 

"sequência laterais", argumentando do seguinte modo: "one reason why learning may 

result from 'side-sequences' is that the teacher's input occurs as a response to something 

the pupils have said rather than as a pre-planned teacher-initiated exchange. By following 

the communicative direction taken by pupils, the teacher has in small way conferred 

'rights' on the pupils" (1984a: 106). 
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Por outro lado, o controlo do aluno sobre as actividades verbais tem efeitos 

positivos quanto à compreensibilidade da comunicação, tomando-a mais significativa, e 

facilita o processamento da informação linguística (d. noção de "input controls" ou de 

"filtrer" de Gaies, 1983: 195). Está aqui envolvida a relação, já discutida neste texto (d. 

Secção I, capítulo 3), entre a negociação do "input compreensível" (d. noção de Krashen, 

1981,1982) e a aprendizagem. 

Estendendo-se à interacção no seu todo, a negociação da progressão do texto 

conversacional facilita ainda a inserção do aluno nas actividades da aula, favorecendo a 

construção antecipada de esquemas interpretativos: 

"ce sont les stratégies employées para les adultes pour établir, clarifier, et vérifier le 
sujet de la conversation qui non seulement font progresser le discours mais qui leur 
permettent, comme aux enfants, de prédire le cours de la conversation et de se fabriquer 
une 'grille discursive' basée sur leurs connaissances des possibilités d'aiguillage thématique 
dans le cadre du theme principal" (Kramsch, 1984a: 32). 

Bouchard (1984) fala, a propósito, na capacidade do bom aprendente em dar 

"impulsos" aos acontecimentos discursivos e em aproveitá-los. 

Note-se finalmente que a LE, na aula que nos ocupa, é um objecto de aprendizagem. 

Deste modo, a negociação verbal supõe obrigatoriamente a negociação da própria 

aprendizagem: "en prenant des initiatives ( ... ) l'apprenant se ménage un certain contrôle 

sur l'échange et donc aussi l'échange de données, moteur de l'acquisition" (Vasseur, 

1991: 50; ver, na mesma linha, Ellis, 1985; Vieira, 1990: 87; Young & Doughty, 1987). 

As hipóteses precedentes fornecem novos argumentos para entendermos as TAS 

como "procedimentos dialógicos com potencialidades aquisicionais" (ver atrás). 

Em termos globais, compreender as TAS deste modo remete para uma concepção 

de aprendizagem como uma actividade social, já referida no ponto 3.1.2., mais 

particularmente para o pensamento socio-cognitivo de Bruner (1983a; 1983b), a partir 

de Vygotski, quando pressupõe que as trocas negociadas que se situam no âmbito da 

zona de desenvolvimento próximo do aprendente, a partir de manifestações de ruptura, de 

saberes instáveis ou de outros sinais vários de dificuldade e de incompreensão, aumentam 

as potencialidades pedagógicas da comunicação e são promotoras de saber específico, 

pois relacionam-se com objectos de aquisição que estão ao alcance cognitivo do sujeito. 

As TAS sobre a língua do nosso corpus ilustram múltiplas configurações concretas 

de realização da negociação verbal, bem como do modo como esta negociação favorece 
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a aproximação entre os conteúdos verbais introduzidos na aula, as possibilidades de tratamento 

desses mesmos conteúdos pelo sujeito que aprende e os sistemas de interlíngua (ci., entre 

outras, A: 28/5; A: 29/5; A: 31/5; A: 39/5; A: 5/G). Em numerosas destas TAS, o 

professor obtém dados que lhe permitem compreender o que o aluno não compreende 

e usa-os pedagogicamente de um modo positivo (ci. análogos resultados em Nonnon, 

1991: 32). 

Esta negociação dá também resposta às múltiplas curiosidades do aprendente 

relativamente à língua-objecto, suscitando a inserção na aula de informações não previstas 

pelo professor mas que o aluno demonstra querer aprender. Veja-se, a este propósito, as 

seguintes sequências: A: 26/5; A: 30/5; A: 21/COM; B: 1/5; B: 4/5; B: 33/5; B: 60/5; B: 

63/5; B: 65/5; B: 2/C; C: 6/5; C: 8/5; C: 13/G; D: 3/F; D: 1/5; D: 8/5; D: 15/5. 

Note-se que os novos saberes solicitados têm a ver na maior parte das vezes com 

o vocabulário, sendo raramente conteúdos gramaticais adicionais, o que mostra que os 

alunos estão mais motivados para um trabalho com o sentido das palavras (logo, também 

com a cultura, como destaca Galisson, 1995) do que com a morfo-sintaxe. Este dado 

explica-se no quadro da relação que se estabelece entre o aprendente de línguas, a 

palavra e o mundo, já comentada neste texto. 

Estas TAS favorecem ainda a aproximação subjectiva do aprendente com o objecto 

de aprendizagem e definem o seu importante papel na construção das progressões de 

ensino. 

Esta última ideia transmite uma interpretação corrente do programa de línguas 

como uma construção partilhada ou como o resultado de uma acção pedagógica (ci. Lehmann, 

1995, que refere diferentes perspectivas na concepção dos conteúdos de LE), o que 

introduz o aluno no centro dos critérios de progressão de ensino (ci. Araújo e Sá, 1988b, 

que esquematiza diferentes critérios na origem desta prática, relacionando-os com 

momentos metodológicos, em particular quando sublinha a importância que assumem 

na abordagem comunicativa os critérios de focagem psicopedagógica). Holec refere-se, 

a este propósito, a um "curriculum em construção" (1995b: 35), com itinerários não 

prescritos, moduláveis e adaptáveis (ver ainda conceito de curriculum real em Perrenoud, 

1994a: 48). 

• Negociação da organização do trabalho 

o saber académico manifesta-se em actividades verbais que, na aula, coincidem 

com as actividades pedagógico-didácticas. 

Ao solicitar, o aluno manifesta um certo grau de iniciativa, logo, de vigilância e 
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de controlo, cujas consequências positivas se podem também analisar pelos seus efeitos 

no desencadeamento de novos episódios pedagógico-didácticos mais próximos da linha 

de desenvolvimento da aprendizagem, ou, dito de outro modo, de actividades de 

linguagem mais úteis porque decididas em colaboração. Estamos neste caso a falar da 

negociação do processo de ensino/aprendizagem (d. na Secção I, capítulo 2: 2.3.1., 

noção de negotiation of outcomes de Riley, 1985a). 

Está aqui em causa a ideia de uma planificação interactiva da aula ou in vivo (d. 

Tochon, 1989a), isto é, parte-se do princípio que professor e alunos são capazes de 

construir, a partir de roteiros pré-elaborados pelo docente, novos acontecimentos verbais 

em grande parte caracterizados pela imprevisibilidade. Tochon faz depender esta 

capacidade de gestão local da competência do professor expert, relacionando ainda o 

grau de expertise com a prática profissional e com a competência interaccional (1988, 

1989a, 1989b, 1993; d. discussão na Secção I, capítulo 2: 1.2.1.1.). Pensamos que esta 

noção de expertise se pode estender também ao aluno, entendendo-se mais concretamente 

como aluno expert aquele que fabrica, em interacção, meios individuais de aprendizagem, 

sendo capaz de articular simultaneamente a tarefa verbal, a tarefa interactiva e a tarefa 

de aprendizagem. 

A tomada de palavra pelo aluno contribui em particular para o exercício de um 

certo controlo sobre a aula, decorrente de uma negociação alargada do processo de 

ensino em múltiplas componentes (as actividades, os conteúdos, o tempo, a palavra ... ). 

As TAS possibilitam assim uma construção negociada do trabalho pedagógico

comunicativo, favorecendo a sua adequação às reais necessidades, possibilidades e 

motivações do aluno. Estimulam por conseguinte a aproximação do sujeito que aprende 

com o processo de ensino / aprendizagem (d. conclusões semelhantes em Pedrosa de 

Jesus, 1991: capítulo 7). 

Exemplificando, o envolvimento espontâneo do aluno no sistema de circulação 

da palavra dá-lhe uma motivação intrínseca para a aprendizagem, fazendo-o ainda 

prestar mais atenção ao que é dito e feito, atenção que, como vimos, é um dos factores 

de aprendizagem (d. Van Lier, 1988: 106). 

A este propósito, consideramos particularmente significativos os excertos de 

planificação interactiva, isto é, os momentos onde se concebem novas actividades de 

linguagem na sequência das solicitações dos aprendentes, que assim surgem como 

motores poderosos das decisões metodológicas do professor e demonstram uma forte 

capacidade de implantação no discurso da aula. Note-se, apesar de tudo, que estes 

momentos não são muito frequentes, dependendo essencialmente do grau de 

generalização pela turma dos problemas levantados, da sua pertinência, da sua natureza 
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relativamente a uma progressão em curso e ainda da boa-vontade e flexibilidade do 

professor, bem como da relação que mantém com o tempo pedagógico: A: 5/G; B: 3/G; 

B: 4/0; B: 9/G; C: 2/5; C: 6/G; D: 16/G; B: 4/PROC. 

Um dos aspectos mais significativamente negociados no nosso corpus é a própria 

comunicação pedagógica, com o aluno a desenvolver um esforço regulador da intercompreensão, 

interpelando o professor no seu discurso e nas suas opções verbais e mostrando-se 

capaz de o controlar discursivamente, ao mesmo tempo que o professor assim alertado 

procede a alterações adaptativas no seu plano verbal, tornando-o mais eficaz e 

melhorando as suas condições de recepção. Importante para a aprendizagem da 

negociação de sentidos (Nonnon, 1991), esta actividade está sujeita a uma forte variação 

em função das opções discursivas do professor, particularmente no que diz respeito aos 

códigos com que constrói a interacção. Veja-se, para ilustrar, as TAS sobre a comunicação 

da aula (como A: 3/COM; A: 4/COM; A: 5/COM; A: 16/COM; A: 14/COM; A: 17/ 

COM; A: 18/COM; A: 20/COM; B: 15/COM; B: 18/COM; C: 3/COM; C: 7/COM; C: 

15/COM; D: l/COM; D: 4/COM; D: l1/COM), mas também algumas daquelas que se 

focalizam sobre o sentido das formas (como A: 28/5). 

Refira-se finalmente em tudo o que precede a negociação da relação interpessoal, ou 

seja, do quadro afectivo-relacional que enquadra as actividades pedagógicas (d. Riley, 

1985a; Pica, 1992). 

3.2. As TAS e o bom aluno de línguas 

Para finalizar e sintetizar esta argumentação, pensamos poder relacionar a 

capacidade do aprendente em provocar trocas adaptadas com alguns dos traços que 

têm vindo a ser incluídos no perfil do bom aprendente de línguas. 

Note-se que damos neste texto uma definição dinâmica e interactiva de perfil (d. 

Bouchard, 1994; Coste & Moore, 1994; Lambert, 1994b; Mondada & Py, 1994; Véronique, 

1994). Em particular, não esquecemos que a identidade do sujeito aprendente se constrói 

e é continuamente negociada em interacção e que não existem por conseguinte perfis 

estereotipados e singulares mas antes condições favorecedoras de trajectórias de sucesso 

(Rubin & Thompson, 1994: 5). O perfil de aprendente supõe ainda uma dimensão de 

contextualização, isto é, exerce-se em situação e só pode ser avaliado em função da 

adequação entre as estratégias e procedimentos mobilizados e as características verbais 

mas também sociológicas, afectivas e culturais dos contextos15• 

15 Note-se que numerosas investigações sobre esta temática perseguem objectivos pragmáticos: identificar 
as estratégias dos bons alunos e investir pedagogicamente nelas. Por outras palavras, pretende-se construir 
programas de formação dos aprendentes com alguma realidade empírica e com garantias de sucesso. Esta 
orientação justifica a focalização exclusiva dos estudos sobre o aprendente e traduz uma abordagem 
cognitivista da aprendizagem que desvaloriza as condições específicas de desenvolvimento. Por este motivo, 
Vann & Abraham (1990) consideram-nos utópicos, inadequados e pouco úteis. 
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Nos estudos que, a partir dos trabalhos precursores de Rubin (1975) e de Stern 

(1975), se debruçam sobre esta questão segundo diferentes perspectivas metodológicas 

(observações de aulas, estudos de casos, entrevistas com alunos e professsores, reflexões 

especulativas) mas sempre com o objectivo de explicitar características próprias do bom 

aluno de línguas, indicam-se repetidamente vários traços que ao longo desta exposição 

fomos indicando como próprios do aluno que solicita (d. Ellis, 1989; Naiman et aI, 1978; 

Nunan, 1989; Nystrom, 1983; Q'Malley & Chamot, 1990; Rubin & Thompson, 1994; 

Sheils, 1991; Stern, 1975; Vann & Abraham, 1990; Vasseur, 1990b, 1990d, 1994; Vieira, 

1993b; Vieira & Moreira, 1993; d. ainda artigos reunidos em Wenden &. Rubin, 1987, e 

Papen, 1993, para uma resenha de estudos canadianos). Mais propriamente, salienta-se: 
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uma dimensão psico-afectiva reguladora de todas as competências 

seguidamente indicadas e responsável pela motivação para a aprendizagem, 

mais particularmente das línguas; 

atitudes positivas face aos problemas que coloca o uso e a aprendizagem de 

uma LE, relacionadas também com certas predisposições psicológicas 

(capacidade de realizar comportamentos que envolvem a tomada de risco, 

desinibição, ousadia, coragem de se expor sem medo do ridículo, abordagem 

activa das tarefas, busca permanente dos sentidos, esforço constante em realizar 

os actos comunicativos, tolerância da ambiguidade); 

atitudes positivas face ao interlocutor (como confiança e reconhecimento da 

sua disponibilidade colaborativa); 

competências interaccionais e estratégicas várias, ou um saber-fazer em LE 

(como a capacidade de tomar a palavra, de a usar para fins comunicativos, de 

captar a atenção do interlocutor, de influenciar o seu discurso, de realizar 

actos verbais proeminentes, de adequar as estratégias verbais às tarefas 

comunicativas); 

competências metalinguísticas e metacomunicativas (atenção à língua, na sua 

forma e no seu funcionamento, capacidade de se referir ao sistema verbal e à 

comunicação, conhecimento de metalinguagens, posse de heurísticos de 

aprendizagem, capacidade de regular aspectos cognitivos e afectivos da sua 

própria aprendizagem); 

competências cognitivas e metacognitivas (capacidade de identificar 

problemas, de os resolver, de formular hipóteses, de deduzir e de inferir, de 

adivinhar, de analisar, de seleccionar, de provocar conflitos cognitivos); 
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competências de aprendizagem (vontade e capacidade de monitorar e de 

regular operações próprias de apropriação do saber verbal; conhecimento de 

estratégias variadas de aprendizagem de uma LE e capacidade de as mobilizar; 

abordagem activa das tarefas; compreensão da sua funcionalidade e da relação 

entre os fins a atingir e os meios; consciência das operações que envolve a 

aprendizagem de uma LE); 

competências metapedagógicas ou didácticas (atitudes positivas relativamente 

à aula de LE; vontade e capacidade de regular as actividades pedagógicas). 

Note-se que esta "lista de competências" necessita obrigatoriamente de ser 

relativizada, no quadro de uma concepção holística e contextualizada da competência 

de aprendizagem das LE. Os seus items têm assim o estatuto de hipóteses exploratórias 

que, de acordo com os estudos referidos, podem legitimamente ser enunciadas para 

explicar aspectos da expertise de aprendizagem. 

3.3. As TAS e o aluno autónomo 

As solicitações reguladoras do aprendente são movimentos de participação e 

implicação voluntárias na construção da aula e da aprendizagem que proporcionam 

experiências de linguagem/aprendizagem de tipo pro activo (Cortese, 1987: 37-38). Nesta 

medida, podem discutir-se no quadro de um projecto pedagógico orientado para a 

autonomia do aluno de línguas. 

Investigações várias recobrindo domínios múltiplos da aprendizagem escolar têm 

enfatizado o papel das iniciativas dos alunos enquanto forma particular de participação 

que, ao envolvê-los activamente e de um modo voluntário e motivado na regulação do 

processo de ensino/aprendizagem, promove a autonomia (d. Abe, Henner Stanchina & 

Smith, 1975; André, 1989; Dalgalian, 1984; Day, 1984; Dickinson, 1987, 1995; Holec, 

1979, 1988; Little, 1995; Pedrosa de Jesus, 1991; Vieira, 1990, 1992a, etc). Neste sentido, já 

em 1973 Cembalo & Holec escreviam o seguinte: "une place aussi large que possible 

devra être faite à l'initiative de l'étudiant, une pédagogie de la passivité ne pouvant 

engendrer l'autonomie" (1973: 9). 

Várias dimensões da autonomia estão presentes nos episódios em foco, 

nomeadamente nos quatro traços favorecedores da aprendizagem que identificámos no 

ponto 3.1.. 

Uma primeira tem a ver com os papéis pedagógicos que o aprendente escolhe 

desempenhar e que alargam os que tradicionalmente lhe cabem, responsivos e de 
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dependência. Pensamos, por exemplo, em papéis como os de monitoração, de gestão 

interaccional ou de regulação do ensino/aprendizagem (d. Allwright, 1984; Holec, 1979; 

Vieira, 1990, 1992a). 

Por outro lado, as TAS concorrem para o desenvolvimento da dimensão comunicativa 

da autonomia (Little, 1995), isto é, de capacidades e competências interactivas que facilitam 

o aproveitamento do encontro verbal para fins pessoais de aprendizagem. Favorecem 

assim a aquisição de conhecimentos e capacidades necessários a uma gestão autónoma 

e simultânea da aprendizagem e da interacção que fazem parte do perfil do aluno 

autónomo (nesta óptica, Holec, 1979: 13, define-o como aquele que se responsabiliza 

pela sua própria apendizagem). 

No quadro deste eixo de discussão, importa realçar o papel central da capacidade 

de notificação de objectos problemáticos e de verbalização negociada do seu grau de 

problematicidade, como também sublinha Little (1991: 15). 

A este propósito, note-se que o desenvolvimento da consciência metalinguística, 

como forma de conhecimento do conteúdo de aprendizagem, é apontado como uma 

das condições essenciais de autonomização, já que assumir a responsabilidade pela 

aprendizagem passa necessariamente pela aquisição de instrumentos e meios que 

permitam referir e interrogar o conteúdo, como também pensa Vieira: 1/ A primeira 

condição de autonomização é ( ... ) a aproximação do aluno-saber (língua), e uma das 

formas de a promover consiste no recurso a actividades metalinguísticas" (1993b: 143; 

ver ainda Berthoud, 1993: 76). 

A opção pela autonomia tem igualmente implicações de ordem cognitiva. Mais 

propriamente, o aluno autónomo é capaz de integrar o que aprende de novo na aula 

naquilo que já sabe, transferindo o conhecimento para novas situações de uso, ao mesmo 

tempo que o controla, compara, analisa e avalia (d. Dickinson, 1995). Note-se que estão 

aqui contempladas operações cognitivas desenvolvidas pelos aprendentes durante as 

TAS, nomeadamente na identificação e verbalização da problematicidade do objecto. 

Por outro lado, nas TAS manifesta-se discursivamente a consciência de aprendente ou 

do "métier d'apprentissage" (Grandcolas, 1993). Segundo Duda (1984, 1988), na linha 

dos autores do CRAPEL, esta consciência é outra dimensão importante da identidade 

do aprendente autónomo. 
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Na consciência de si mesmo enquanto aprendente está ainda envolvida uma 

dimensão metacognitiva fundamental, outro factor de autonomia implicado nesta discussão 

(d. Henner-Stanchina, 1986/1987; Duda, 1988; Wenden, 1987b). 

Importa referir, para finalizar, a dimensão afectiva da autonomia (d. Dickinson, 

1987: 25-27), envolvida num trabalho pedagógico que permite o investimento em relações 

interpessoais de colaboração e confiança e valoriza atitudes de abertura e de aproximação 

com o saber e com o processo de ensino/aprendizagem. 

Sintetizando este ponto de vista, pensamos, com Gremmo & Holec (1986/1987: 

100), que uma das condições para o desenvolvimento da autonomia passa pela 

oportunidade de iniciativa proporcionada aos alunos pela cultura comunicacional da 

aula. Nesta mesma linha, Little propõe a seguinte noção de ambiente pedagógico 

favorecedor de um projecto desta natureza: "The autonomous language classroom or 

learning scheme will seek to create conditions in which learning proceeds by negotiation, 

interaction, and problem-solving" (1991: 48). 

Conclusão 

Finalizemos o capítulo retomando a sua questão inicial: o modelo de TAS que 

encontrámos no nosso corpus, nas suas regularidades e variações, envolve condições de 

aprendizagem da LE? 

Um primeiro elemento de resposta prende-se com a constatação de que nem 

todas as potencialidades pedagógicas deste tipo de troca são igualmente aproveitadas 

nas práticas escolares. 

Assim, em termos globais, pensamos poder dizer que a relativa permeabilidade 

do discurso pedagógico às iniciativas dos aprendentes promove uma aproximação positiva 

entre os três elementos da situação didáctica, professor, alunos e saber, estimula uma relação 

de confiança e favorece a motivação. Deste ponto de vista, são especialmente relevantes 

os comportamentos de encorajamento e de elogio das intervenções iniciadoras dos 

aprendentes que encontrámos nas nossas sequências, assim como o reduzido índice de 

trocas truncadas ou sem finalização positiva. Todavia, o escasso número global de TAS, 

o seu formato rápido implicando uma baixa incidência no discurso de sala de aula, o 

reduzido esforço pedagógico que envolvem, assim como alguns comportamentos do 
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professor que as penalizam e ainda a recusa explícita com que por vezes são recebidas, 

apontam para a necessidade de repensar o seu modo de fabricação. 

Por outro lado, as TAS contribuem de facto e de um modo muito significativo 

para que a aula se torne um acontecimento comunicativo amplamente negociado, com particular 

relevância para a negociação do saber e das actividades de linguagem,. o que favorece 

os Índices de compreensão da comunicação pedagógica, assim como o grau de aceitação 

do saber que nela se constrói e das tarefas que se realizam. 

Quanto às outras duas circunstâncias promotoras da aprendizagem que 

identificámos como sendo favorecidas por este tipo de trocas, nomeadamente a prática 

significativa e negociada da LE e a estimulação de operações cognitivas sobre o saber e 

a sua aprendizagem, verificamos que elas têm uma manifestação incipiente ou restrita a 

algumas turmas. 

Assim, notámos que: 

a iniciativa do aluno revela um grau mínimo de responsabilização pela 

aprendizagem, mantendo-se muito próxima das intervenções e sugestões do 

professor e estando muito dependente dele enquanto fonte da resposta; 

também não interroga a actividade de aprendizagem, perseguindo finalidades 

sobretudo académicas; a reduzida consciência do fenómeno verbal e das 

operações de aprendizagem está de certo modo na origem destes factos; 

esta orientação da solicitação conduz à redução das oportunidades de 

aprendizagem, já que os momentos de confronto com a LE são 

consideravelmente diminuídos e passam a ser definidos exclusivamente pelo 

professor; 

o tratamento do professor releva mais da intenção de fornecer uma resposta 

imediata à solicitação do que da de dar um contributo positivo e construtivo 

que ajude o aluno num esforço de reorganização dos seus meios de 

aprendizagem, descobrindo ele mesmo a sua resposta. 

Importa ainda reafirmar que as opções pedagógico-didácticas variam bastante de 

contexto para contexto, em função dos estilos próprios das turmas, o que implica que 

em cada um deles se criem condições de aprendizagem únicas e se estimulem modos 

diferenciados de abordar a língua. Exemplificando, na turma A as TAS servem sobretudo 

enquanto ocasião de prática motivada e significativa da LE, envolvendo-se alunos e 

professor em trocas verbais tuteladas onde se afrontam projectos individuais de 

comunicação e se aprende a interagir em LE. Na turma B, prefere-se explorar a relação 
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cognitiva entre o aluno e um novo saber verbal, incentivando-se procedimentos de 

descoberta de regras, de experimentação de hipóteses, de interrogação de saberes, e 

procurando-se o desenvolvimento da competência metalinguística do aluno e da sua 

consciência acerca do funcionamento verbal. A turma D aposta nestas trocas como 

ocasiões de planificação das actividades de linguagem e como vector de evolução da 

aula, procurando ainda consolidar por seu intermédio uma relação pedagógica de 

abertura e de disponibilidade e um ambiente de descontracção e de confiança. Na 

turma C aliam-se as preferências de A e de B, sendo relativamente descuradas as 

oportunidades de estreitamento da relação interpessoal e inibindo-se com mais frequência 

a ocorrência da iniciativa. 

Um outro aspecto que merece ser referido nesta conclusão é o facto de termos 

constatado que a incidência possível das TAS sobre a aprendizagem varia ainda de 

acordo com o objecto solicitado. Assim, e com excepção da turma A onde não 

encontrámos grandes diferenças a este nível, as TAS sobre a língua, a comunicação 

pedagógica e os processos reúnem um maior número de potencialidades aquisicionais, 

ou seja, parecem ser mais úteis para a aprendizagem dos que aquelas que se focalizam 

na palavra pedagógica, no espaço ou nas actividades. O facto de serem também estas as 

trocas percentualmente menos frequentes, implica a redução das ocasiões de 

aprendizagem da LE por ocasião da adaptação solicitada. 

Justificar os modelos encontrados e, particularmente, compreeender porque não 

promovem mais intensamente as oportunidades de aprendizagem constituídas nas TAS, 

remete para uma série de questões que abordámos na Secção I, capítulo 2, quando 

identificámos os grandes traços caracterizadores do discurso escolar, assim como para 

os constituintes da aula de LE encontrados na análise em passos pedagógico-didácticos 

apresentada no Anexo, volume I. 

Mais concretamente, pensamos que está aqui presente uma determinada 

representação da situação pedagógica e dos papéis respectivos do professor e do aluno, 

a qual condiciona os seus comportamentos comunicativos nesta situação social (d. ainda 

Halté, 1993c; Toussaint, 1986; Widdowson, 1987). 

Por outras palavras, certas particularidades discursivas ritualizadas da aula de 

LE são em parte responsáveis pelos formatos de TAS descritos. Note-se, por exemplo, 

uma organização espacial rígida que não favorece a iniciativa do aluno, condicionando

o a um comportamento verbal que o coloca num papel de respondedor do professor e 
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que promove essencialmente relações verticais entre ambos. Idêntica incidência tem a 

estrutura matricial da aula e a distribuição dos valores comunicativos das intervenções. 

Por outro lado, a presença marcante de um discurso avaliativo pode desencorajar o uso 

espontâneo da língua pelo aluno, uso esse que também não é favorecido pela forma 

como se utiliza a LE na aula, onde raramente se criam oportunidades de utilização 

subjectiva do francês para realizar projectos originais de palavra. 

Estes traços, ligados ao exercício dos papéis mais tradicionais do professor e do 

aluno na escola, apresentam, relativamente ao que está aqui a ser discutido, o 

inconveniente maior de inibir uma verdadeira implicação do aprendente no discurso e, 

consequentemente, de não favorecer o aparecimento de solicitações verdadeiramente 

significativas e autónomas. 

Refira-se nesta mesma linha a presença controladora do professor, planificador 

da interacção pedagógica e gestor da aula, tal como o tipo de actividades de linguagem 

e de competências verbais que privilegia, apostando pouco no desenvolvimento de 

competências interaccionais e da consciência linguística e de aprendizagem e propondo 

um modelo pedagógico centrado no saber. 

Estas observações, elucidadas pelos episódios em que, apesar de tudo isto, 

verificámos um interessante trabalho pedagógico, servir-nos-ão como ponto de partida 

para a reflexão que faremos no capítulo final deste estudo. 
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Introdução 

Concebemos o capítulo 4 com a intenção de criar um espaço próprio destinado à 

reflexão sobre os contributos do estudo empírico realizado para promover a qualidade 

das práticas interactivas das TAS em aula de FLE, no quadro do nosso sistema educativo. 

Assim, funciona, em termos textuais, como um momento de síntese, recontextualização 

e conclusão. 

Note-se que um capítulo como este não tem sentido fora de uma concepção da 

Didáctica como uma disciplina que congrega duas intenções inextricáveis: aprofundar 

os seus conhecimentos sobre o objecto de que se ocupa e intervir no terreno de acção no 

sentido de o melhorar e de inovar (d. Introdução e Andrade & Araújo e Sá, 1989, 1990a, 

1996; Galisson, 1994; Halté, 1995). 

Melhorar as oportunidades de aprendizagem passa iniludivelmente por melhorar 

a comunicação pedagógica porque, utilizando as palavras de Halté, a aula é "le lieu 

social par excellence expréssement institué pour que s'échange, se communique, se construise 

( ... ) du savoir" (1994: 19). A palavra que nela emerge constitui por conseguinte o meio 

de produção pelo qual a actividade verbal realiza a sua finalidade instituída: a 

aprendizagem (d. Secção I, capítulo 2: 2.1.). 

Do nosso ponto de vista, a concepção de formas de promover a melhoria das 

práticas quotidianas da aula deve apoiar-se numa descrição compreensiva, explicativa e 

avaliativa dessas mesmas práticas, no quadro do funcionamento social de cada situação 

precisa. Neste sentido, acreditamos no tipo de investigação que Galisson denomina 

"recherche d'intervention de novation" (1994: 132), aquela na qual o investigador, 

observando certas possibilidades não exploradas, procura transformar o que é potencial 

em acções efectivas. 

Rejeitamos assim propostas de intervenção nos sistemas de ensino/aprendizagem 

que percorram caminhos inversos, isto é, que sejam concebidas na exterioridade do 

terreno de acção, ignorando empiricamente os seus hábitos pedagógicos, desrespeitando 

os seus critérios de qualidade e subvertendo aspectos intrínsecos à cultura educativa. 
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Tais propostas, erigidas em abstracções pedagógicas generalizantes, correm o risco de 

introduzir rupturas radicais e inaceitáveis em práticas socio-educativas com tradição 

escolar. Favorecem ainda o distanciamento entre o conhecimento da didáctica e o terreno 

de acção, assim como a desconfiança entre os sujeitos que num e noutro campo se 

movem. 

Mouvet (1989), na mesma linha, indica dois critérios obrigatoriamente presentes 

nas propostas de melhoria das práticas: compatibilidade e possibilidade de realização. Fala 

nesta medida em "modificações possíveis", as que se podem inscrever na racionalidade 

das práticas locais, conceito que está próximo do de "ré ali sme novateur" de Perrenoud 

(1994a: 109-110)1 . 

Note-se nesta forma de encarar as condições de transformação das práticas uma 

abordagem ecológica do processo de ensino/aprendizagem. 

Nesta mesma óptica, a conceptualização de formas de melhorar as práticas da 

aula está dependente de investigações preliminares de contextos naturalísticos que, a 

partir de algumas questões descritivas, ponham em relação as formas de construir, em 

interacção, os sentidos pedagógicos, as oportunidades de aprendizagem criadas por 

essas formas e as concepções dos sujeitos relativamente ao processo em que elas se 

inserem (cf., na mesma linha, Allwright, 1990, in Biddle & Malmberg, 1990: 31-32). 

Concordamos assim com Perrenoud (1994a: 41) quando pensa que para modificar a 

relação entre a prática e a investigação em educação é necessário construir um teoria 

mais realista da prática, descritiva e não prescritiva (cf. também Tochon, 1993: 181-183, 

quando discute os problemas deontológicos e metodológicos da transposição da fase 

descritiva da investigação para normas prescritivas). 

Com estes argumentos, que se inscrevem na linha da reflexão recente sobre a 

constituição do saber em DL e os caminhos a percorrer para promover a inovação nos 

sistemas pedagógicos (cf. Andrade & Araújo e Sá, 1996), seguimos neste capítulo um 

percurso que nos conduz desde as práticas lectivas até uma esquematização de 

procedimentos possíveis para as tornar mais rentáveis, explorando-as no quadro de 

alguns pressupostos actuais sobre o ensino/ aprendizagem das LE veiculados nos textos 

oficiais configuradores do sistema educativo português. Note-se no que acabamos de 

dizer que tivemos a preocupação de legitimar as nossas proposições do ponto de vista 

1 Distinguindo-o do "realismo conservador" e do "idealismo beato", Perrenoud define este conceito 
como: "la juste prise en compte des caractéristiques les plus fondamentales de la pratique pédagogique et 
du métier d'enseignant, celles qui participent non de la mauvaise volonté, des traditions, des paresses, non 
du manque de sérieux ou de formation, non du dysfonctionnement occasionnel des systemes, mais de la 
nature même du travail des enseignants dans une organisation" (1994a: 109-110). 
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do pensamento educativo institucionalmente vigente, procurando deste modo contribuir 

para uma mais efectiva gestão da inovação contida nos programas de FLE. 

Nesta linha, as reflexões que desenvolvemos neste espaço não são rígidas e muito 

menos impositivas ou prescritivas, assumindo claramente a sua qualidade de pistas 

exploratórias que pretendem favorecer o aparecimento de situações didácticas novas 

que completem e dinamizem outras já existentes. 

Está igualmente presente neste procedimento de trabalho uma postura plural e 

ecléctica, de acordo aliás com o actual estado da reflexão metodológica em Didáctica, 

bem patenteado nos programas oficiais: "O ensino/aprendizagem das Línguas 

Estrangeiras não se enfeuda hoje a um único método, exclusivo e sistemático, tendendo, 

ao contrário, para a conciliação de concepções metodológicas que ponderem a adequação 

aos públicos, aos objectivos, aos conteúdos, à personalidade do professor e aos recursos 

disponíveis" (Ministério da Educação, 1991a: 89). Concordamos com Puren, um autor 

que insistentemente se tem debruçado sobre os fundamentos desta postura, quando a 

relaciona com uma epistemologia complexa da prática, que permita conceber: "un systeme 

ouvert ( ... ) une construction méthodologique rationnelle mais non rationalisée, cohérente 

mais non dogmatique, englobante mais non totalitaire, facilitatrice mais non réductrice" 

(1995b: 38, ver artigos presentes na revista ELA, n° 100, 1995, sobre o estado actual da 

abordagem comunicativa, particularmente os de Atienza e De Carlo, e o que foi dito 

sobre a aula de línguas na Secção I, capítulo 2). 

Continuando nesta mesma ordem de ideias, compreendemos que não é possível 

conceber uma racionalidade pedagógica única, mas que coexistem racionalidades várias 

e sucessivas, parciais, de natureza local, eventualmente contraditórias, que encontram a 

sua razão de ser na gestão em tempo real da complexidade dos eventos instrucionais 

(d. Mouvet, 1989; Perrenoud, 1994a: 60-62; no ponto 4 retomaremos esta problemática). 

A investigação didáctica, mesmo quando assume finalidades interventivas, deve estar 

aberta aos conflitos eventuais que daqui resultam e que se manifestam no terreno de 

acção pedagógica, introduzindo-os na sua problemática. 

Note-se por outro lado que a dificuldade real que hoje encontra a DL em conceber 

uma metodologia de ensino, traduzida muito concretamente neste trabalho na decisão 

de não o fazer acompanhar de instrumentos concretos para utilização em sala de aula, 

conduz-nos a questões mais alargadas, presentes na actual reflexão epistemológica sobre 

o estado das ciências e coincidindo em última análise com o final de uma época de 

certezas e de consensos e com a consequente explosão de problemáticas para as quais 
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não existem ainda meios de gestão didáctica disponíveis. Estas questões aconselham a 

nossa disciplina a entender-se enquanto terreno de reflexão e de pesquisa muito apoiado 

na realidade e a ultrapassar barreiras hierárquicas entre níveis de produção do 

conhecimento (d. Morin, 1990; Tochon, 1993: 181-185). Recorrendo mais uma vez às 

palavras de Puren, "la DLE devrait être désormais, dans une perspective de gestion 

complexe de l' éclectisme, comme un carrefour ou tous les parcours sont possibles, et ou 

en particulier les rapports entre théorie (didactologie et méthodologie) et pratique 

(d'enseignement) peuvent se dé-hiérarchiser parce qu'il n'y a ni chemin tracé ni direction 

donnée" (s. d.: 146). Esta gestão complexa, que tem subjacente um determinado conceito 

de aula que integra as suas componentes cognitivas, sociais, culturais e afectivas e que 

recusa a sua simplificação, passa pelo confronto dinâmico e pela gestão integrada de 

vários pontos de vista, entre os quais o das turmas tem certamente um lugar privilegiado. 

Subjacente à atitude não prescritiva que adoptamos está ainda uma certa 

"humildade antropológica" (d. Breen, 1985) que pensamos dever ser a do investigador 

nesta matéria, assim como a convicção de que importa, antes de tudo, promover 

experiências didácticas que sejam de algum modo familiares aos agentes do terreno, 

mais do que aos próprios investigadores, e que revisitem os sentidos que eles investem 

na vida diária da aula de LE. Procura-se deste modo respeitar a cultura pedagógica dos 

sujeitos-actores, um lema que nos é caro e que nos acompanhou ao longo de todo o 

trabalho (d. Anexo, volume I). 

o que precede não deve ser lido como uma declaração implícita de abdicação de 

princípios básicos, ou como o reflexo de ausência de um pensamento teórico que 

enquadre as nossas proposições e onde estão presentes convicções sobre o que significa 

saber e aprender uma LE, o porquê desta aprendizagem na escola e o que importa que 

seja uma aula de FLE (d. de novo os textos oficiais, no mesmo local, onde se enunciam 

os princípios gerais norteadores da acção pedagógica). Refira-se aliás que não acreditamos 

na possibilidade de conduzir um trabalho deste tipo sem que o investigador adopte um 

determinado conceito de aula e de acção didáctica. 

Explicitando o nosso pensamento nesta matéria, apostamos numa pedagogia da 

língua que conceda um lugar de destaque ao aluno e à sua actividade cognitivo-verbal, 

que se oriente no sentido de uma progressiva autonomização integrada das suas 

competências de aprendente e de futuro utilizador de uma LE, favorecendo o contacto 

significativo, relevante, complexo e autêntico com a língua e sua cultura numa perspectiva 
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intercultural e translinguística (d. de novo os textos oficiais, onde se explicitam os 

princípios pedagógicos gerais que enquadram as orientações metodológicas). 

Embora evitemos falar numa recentração das práticas pedagógicas sobre o aluno, 

mesmo se esse parece ser um chavão ou uma trave-mestra dos mais recentes entendi

mentos sobre o comunicativismd, primeiro devido à nossa postura ecléctica, depois 

porque esta recentração traduz uma simplificação excessiva do sistema complexo que é 

a aula, e defendamos a necessidade de se proceder a centrações múltiplas que tenham 

em conta simultaneamente os três pólos da acção didáctica, professor, aprendente e 

saber3, no quadro de uma didáctica complexa, pensamos que melhorar as práticas 

interactivas em contexto escolar passa pela revalorização da palavra do aluno e da 

actividade cognitivo-verbal que a sustenta, e, consequentemente, pelo alargamento dos 

deveres interactivos do professor, seu intérprete e indutor atento (d. Halté, 1995). Nesta 

linha, falamos em construção do saber em interacção, concebendo esta última como o 

quadro e o meio onde ocorre a aprendizagem. 

É nesta perspectiva que justificamos a pertinência de um trabalho pedagógico 

com as TAS ou, mais globalmente, com a promoção da qualidade interactiva das condutas 

adaptativas, dentro ainda dos pressupostos das relações que estas condutas estabelecem 

com a aprendizagem, enunciadas no capítulo anterior, e que encorajamos os contextos 

escolares a promover e a gerir as participações verbais dos aprendentes, orquestrando

as de acordo com as finalidades da situação educativa e com a avaliação dos meios 

efectivos das turmas. 

A forma como concebemos modos possíveis de favorecer novas práticas 

interactivas a partir das TAS relaciona-se ainda, naturalmente, com os objectivos muito 

concretos que, após o estudo empírico, pensamos poder assinalar a estas trocas. 

Concretizando, o desenvolvimento em aula de LE das oportunidades de solicitação dos 

alunos e de TAS de qualidade persegue três ordens de objectivos que procuraremos 

explorar neste capítulo (d. atrás, capítulo 3): 

2 Ver os resultados da consulta realizada pelos organizadores da revista ELA n° 100 (1995) para 
iniciar uma reflexão sobre o estado actual da abordagem comunicativa, em Atienza, Bérard & De Carlo 
(1995). 

Puren adverte para esta questão: "Au niveau de la recherche didactique ( ... ) tout recentrage quel 
qu'il soit releve d'un modele épistémologique qui n'est plus credible" (1995a: 148). O autor acrescenta: "On 
ne sera pas surpris ( ... ) que je me déclare persuadé qu'en didactique scolaire, c'est en réalité chacune des 
centrations qui est indispensable, la gestion concrete d'une classe exigeant de l'enseignant des formes 
multiples de sélections, combinaisons et modulations de centrations différentes" (1995a: 146). 
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pedagógico-educativos, ligados às finalidades do ensino e da escola4 ; as TAS 

promovem a "intenção de aprender", condição de aprendizagem relacionada 

com a motivação específica, e ainda a "capacidade de aprender", 

desenvolvendo meios intelectuais e cognitivos que concretizam essa motivação; 

específicos, relativos ao saber em questão nas suas finalidades escolares, 

nomeadamente ao saber comunicar em LE em situações exolingues, 

aproveitando interactivamente tais situações para continuar a aprender; 

didácticos, de acordo com cada situação particular, na medida em que as 

TAS facilitam a adequação contextualizada do ensino à aprendizagem e o 

estabelecimento de relações de interdependência significativas onde ambos 

os sujeitos, professor como alunos, se reconhecem mutuamente como parceiros 

de um mesmo processo. 

Note-se para concluir que, inserindo-se as TAS na cultura comunicacional da 

aula e orientando-se os seus critérios de gestão para a realização dos objectivos desta 

situação pedagógica, reflexões como as que se seguem ultrapassam necessariamente o 

âmbito restrito destes episódios, abrangendo uma prática mais global e repercutindo-se 

a nível da organização de todo o acontecimento pedagógico-verbal. 

Com esta linha de pensamento, começamos por identificar, explorar e enriquecer 

alguns dos traços, pertinentes ou problemáticos, que identificámos no estudo empírico 

realizado, procurando rentabilizar as suas potencialidades de aprendizagem. 

Posteriormente, relacionamos a qualidade das práticas interactivas das TAS com 

características da situação social, mais propriamente com um conceito e uma prática de 

aula de LE onde os sujeitos se envolvem em contratos pedagógico-comunicativos que 

assentam numa relação pedagógica de confiança e de mútua implicação e se orientam 

para a promoção das competências comunicativas e de aprendizagem. Esta discussão 

levar-nos-á a explicitar aspectos pertinentes do perfil dos parceiros pedagógicos, não 

nos fazendo todavia esquecer um certo número de factores de constrangimento das 

práticas verbais que limitam as possibilidades de inovação. 

Não se pode pensar na melhoria educacional das condições de ensino/ 

aprendizagem sem pensar nos seus agentes. Assim, o capítulo conclui-se com uma 

reflexão alongada sobre a formação dos professores (e também dos alunos), construtores 

da mudança. 

Martin (1991: 209-210) afirma que um dos mais importantes objectivos do ensino é formar alunos 
especialistas na arte de colocar questões. 
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1. Das práticas observadas à exploração das suas potencialidades pedagógicas 

Neste item retomamos alguns dos traços caracterizadores dos modelos de 

construção das TAS evidenciados e discutidos nos capítulos anteriores, apresentando 

sugestões que visam a sua rentabilidade pedagógica. 

1.1. Quanto à atmosfera afectivo-relacional da aula 

• Do clima relacional positivo ... 

Observámos no nosso corpus manifestações discursivas várias que apontam, na 

maior parte dos contextos investigados mas muito particularmente no A e no D, para a 

existência de um clima relacional propício à emergência do nosso tipo de episódios e, 

mais globalmente, ao ensino/aprendizagem do francês. 

O aproveitamento deste clima positivo, que passa pela confiança que os alunos 

depositam no seu professor e pela convicção que têm do seu interesse verdadeiro em 

apoiar o processo de aprendizagem, deve ser estimulado durante estas e outras trocas, 

na medida em que constitui factor de motivação e condição de posturas dialógicas mais 

activas da parte do aprendente. A confirmar esta afirmação, o bem conhecido estudo de 

Naiman et aI considera-o como prenúncio de sucesso, sobretudo em níveis de iniciação, 

aconselhando o seu encorajamento: "students would probably not forget the feeling 

that teachers is interested and willing about their ideas and suggestions" (1978: 67). 

De acordo com os dados disponíveis, inventariámos uma série de comportamentos 

verbais e de atitudes da turma, muito particularmente do seu professor, que contribuem 

para a construção deste clima, tais como o encorajamento da actividade dos aprendentes, 

as constantes retroacções avaliativas de tipo positivo ou a aceitação do erro (d. capítulos 

2 e 3). 

Todavia, pensamos que consolidar e alargar esta relação positiva entre o professor, 

a turma e o conteúdo, promovendo um maior investimento socio-afectivo do aluno, 

envolve ainda outras dimensões que se situam em níveis hierarquicamente superiores da 

organização da aula, embora reconheçamos a grande importância dos comportamentos 

encorajadores e desinibidores locais (d. Netten, 1996). 

Por exemplo, acreditamos no valor pedagógico-afectivo duma pedagogia visível 

(d. Gumperz, 1989; Nonnon, 1991) e colaborativa, onde os alunos não só conheçam os 

sentidos daquilo que se faz mas sejam ainda chamados a intervir nas propostas 

metodológicas e a avaliá-las (d., neste mesmo sentido, as sugestões de avaliação dos 

programas que incluem instrumentos de avaliação dos métodos usados na aula). 
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Pensamos ainda na organização de actividades pedagógicas que concedam um maior 

espaço a múltiplas iniciativas dos aprendentes, ao seu dinamismo e criatividade, 

promovendo o seu prazer de estar na aula. 

Por outro lado, o alargamento das oportunidades de trabalho dos alunos entre si, 

explorando-se as múltiplas hipóteses que aqui se colocam, favorece a diversificação das 

redes afectivo-comunicacionais da aula, estendendo-as aos próprios discentes que assim 

se habituam a cooperar uns com os outros, desenvolvendo hábitos de sociabilidade e de 

solidariedade que se situam no âmbito das finalidades educativas dos programas de 

francês. 

A autoconfiança, a auto-estima ou ainda auto-representações positivas da competência 

em LE são factores pertinentes no quadro da constituição de uma relação positiva com a 

aprendizagem (d. Schinke-Llano, 1983, que mostra o seu impacto no comportamento 

verbal do aprendente de línguas). As TAS prefiguram excelentes ocasiões para estimular 

um reencontro do aprendente consigo mesmo deste tipo, importando neste quadro 

alargar as experiências de sucesso na resolução de problemas próprios, confirmar e 

elogiar intuições linguísticas manifestadas na solicitação, tornando-as públicas e 

explicitando as bases em que assentam, conduzindo o sujeito que aprende nos seus 

raciocínios e valorizando-os, despertando-lhe a curiosidade e o gosto pelo saber e pela 

sua procura constante. 

Refira-se ainda o papel que pode assumir na aproximação afectiva para com a LE 

e na vontade de a falar a valorização de objectos discursivas ligados à experiência, gostos, 

projectos e opiniões dos aprendentes (d. Cormon, 1992: 106; Florin, 1991, dá conta de uma 

investigação em LM com crianças, onde estudou o impacto desta valorização na 

linguagem produzida). 

• Da emoção na vivência do processo pedagógico ... 

Por outro lado, certas trocas analisadas estão ligadas a alguma emoção na vivência 

da nova experiência linguística ou a uma dimensão de afectividade que é acompanhada 

por conhecimentos novoss, nomeadamente sobre si mesmo enquanto aprendente e sobre 

os restantes parceiros sociais. 

Estes novos conhecimentos podem ser aproveitados sistematicamente para gerir 

com mais êxito a experiência linguística dos aprendentes. Exemplificando, pode o 

Atienza (1995: 32 e seguintes) cita urna longa passagem da autobiografia de Althusser onde se 
destacam as emoções linguísticas e os conhecimentos que lhes estão associados. 
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professor, a partir de uma atenção constante à manifestação das emoções, conceder-lhes 

um maior espaço e canalizá-las num sentido positivo, complementando-as ainda com 

actividades que suscitem o seu desenvolvimento e fazendo delas o objecto e a finalidade 

de novas práticas verbais. 

Com esta orientação, as sugestões trazidas pelos chamados métodos não

convencionais, devido a alguns dos seus princípios, tais como respeitar o aluno, dando

lhe um papel autónomo, responsável e criativo, cuidar do clima relacional da aula, 

procurando combinar esforço com prazer, motivação com descontracção e afectividade, 

fornecem sugestões muito pertinentes ao professor (d., por exemplo, Dortu, 1986; Curran, 

1976; Dufeau, 1992; Feldhendler, 1995; Ferrão Tavares, 1992; podemos encontrar uma 

descrição detalhada de alguns destes métodos em Boyer, Butzbach & Pendanx, 1990, ou 

Germain, 1993a). 

Também práticas onde se promove o jogo com a linguagem, ou a aproximação 

sensitiva e estético-criativa do aluno com o francês, podem contribuir para um projecto 

de valorização das emoções na aula: "un autre type de 'bonheur dialogique' viendrait 

de ce que beaucoup de ces situations de dialogue sont des situations ou on joue avec le 

langage, ou le langage joue en nous" (François, 1990: 275; ver ainda estudos que se 

dirigem a esta dimensão da aprendizagem, com sugestões, como Debyser, 1986; Dortu, 

1986; Dufeau, 1992; Weiss, 1983, etc). 

1.2. Quanto à construção dialógica da interacção verbal 

1.2.1. Da prática dialógica 

Constatámos que as negociações solicitadas sobre a língua ocorrem com pouca 

frequência no quadro de verdadeiras trocas dialógicas, um aspecto que podemos também 

relacionar com a metodologia de ensino/aprendizagem algo pobre que encontrámos e 

mais particularmente com a qualidade da prática interactiva, limitada frequentemente a 

um jogo de perguntas/respostas fechadas, circunscrito ao binómio professor/aluno, 

muito formal, onde a língua aparece privilegiadamente na sua dimensão de objecto 

decomponível em elementos e manipulável em pequenas etapas, produto acabado, finito, 

estável, disponível e autónomo relativamente às situações de uso. 

Reduzem-se deste modo, até porque se recusa a provisoriedade dos saberes, as 

oportunidades de desenvolvimento de competências comunicativas orais em LE, úteis 

para uma posterior relação verbal entre o aluno e o mundo da francofonia e seus 

locutores, referidas nos Programas como um dos objectivos essenciais da disciplina de 

Língua Estrangeira. Escreve-se neste texto, nomeadamente, que importa: "Levar os alunos 

a mobilizarem as suas capacidades cognitivas e a investirem o seu desejo e toda a sua 
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experiência pessoal na aprendizagem da comunicação em língua francesa" (Ministério 

da Educação, 1991b: 57). 

Não esqueçamos que conhecer um instrumento de comunicação não equivale a 

saber comunicar, competência mais complexa que, de acordo com Germain, pressupõe 

ainda relações entre outras duas componentes, a intencional e a situacional (d. 1993b: 

109-110, em particular a figura lI, sobre a dupla dimensão adaptativa da língua), 

podendo utilmente treinar-se no quadro da interacção verbal. 

Neste quadro, pensamos que importa intensificar na aula uma utilização mais 

autêntica e dialógica do francês, tendo em conta, com Bouchard, que: 

"la pédagogie de l'oral authentique est nécessaire pour un public particulier ( ... ) 
celui qui, pour s'insérer efficacement dans la vie sociale, doit participer rapidement à des 
interactions verbales en face à face. II importe alors de passer d'une méthodologie dialogale 
( ... ) à une méthodologie dialogj.que (fondée sur l'organisation interactionnelle et co
énonciative spécifique de l'oral)" (80uchard, 1995: 115). 

Recorde-se a propósito o valor intrínseco das trocas comunicativas para a 

aprendizagem da língua, já discutido no capítulo anterior. Na mesma ordem de ideias, 

lê-se nos programas: 

"Se o trabalho pedagógico destinado a mobilizar as capacidades até aqui enunciadas 
se pautar pelos processos de participação dos alunos na negociação dos sentidos e formas 
de língua a manipular e a investir em novas situações de comunicação; se a regulação de 
todas essas actividades de negociação for processada em francês - ainda que com 
dificuldades e erros, que aos poucos vão superando -, então a prática oral da língua é uma 
espécie de toile de fond das actividades que vão ocorrendo na sala de aula" (Ministério da 
Educação, 1991b: 58). 

Acreditamos obviamente no papel importante de actividades pedagógico

comunicativas variadas dirigidas ao desenvolvimento deste tipo de competências, onde 

os alunos sejam implicados enquanto sujeitos de comunicação, envolvendo-se em actos 

de fala diversificados e reproduzindo trocas linguísticas, eventualmente fictícias, que 

mais tarde poderão realizar, multiplicando assim as formas de uso da língua, negociando

as e responsabilizando-se verbalmente6. Steffen (1991) propõe que estas actividades se 

desenrolem no quadro de projectos de comunicação (como organizar viagens, manter 

uma correspondência escrita, dinamizar um clube de francês, realizar um debate de 

ideias, etc), que permitam a aprendizagem em situação de condutas sociais de linguagem. 

Podemos encontrar inventariadas e comentadas actividades deste tipo em várias publicações da 
especialidade, como: Andrade & Araújo e Sá (1992); Chamberlain & Steele (1985); Cicurel, Pedoya & 
Porquier (1987); Germain (1993b); Kramsch (1984a); Moirand (1982); Richterich & Sheerer (1975); Sheils 
(1991), etc. Para uma argumentação empírica sobre a utilidade deste tipo de actividades, ver Germain 
(1992) e Pica (1992). Note-se que elas exigem do professor a explicitação de objectivos comunicativos que 
recubram várias dimensões de funcionamento verbal; Vieira (1993b: 130-135), adaptando uma taxonomia 
da autoria de Munby (1978), apresenta um grelha útil para este fim. 
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Defendemos ainda a transformação destas trocas em objecto de reflexões metalinguísticas 

apoiadas em instrumentos heurísticos pertinentes que integrem a dimensão dialógica 

da comunicação e evidenciem as regularidades verbais e as estratégias dos sujeitos (ci. 

Roulet, 1991: 50). 

Contudo, como tivemos a oportunidade de afirmar no capítulo anterior, é nossa 

convicção que, neste tipo de situação, o confronto mais significativo do aluno com uma 

língua instrumento de comunicação oral é aquele que o liga ao professor. Na verdade, 

se nos é permitida a banalidade, comunicar para aprender é já aprender a comunicar. 

Não esqueçamos que o aprendente está a ser preparado para futuras trocas 

exolingues, as quais não supõem falar a língua do outro mas sim falar com o outro, situação 

que legitima o recurso a formas verbais específicas situadas entre línguas ou noutras 

línguas (Py, 1993c: 16, fala em xenolectos7
), provenientes de negociações do saber que 

devem começar a ser treinadas na aula. Py interroga-se, a este propósito, se não será 

preferível exercitar o aluno a explorar as suas competências verbais do que procurar 

estendê-las, a solicitar e a receber ajuda do que a resolver sozinho as dificuldades, a 

aligeirar as suas concepções de norma e de erro do que a evitar este último a todo o 

custo (1993c: 36). Este questionamento põe em causa uma noção algo mítica da 

comunicação que é preponderante nas práticas escolares, problematizando o seu sentido 

e funcionalidade. 

As TAS são oportunidades excelentes, em contexto pedagógico, para promover a 

construção dialógica da interacção. Apesar de globalmente pobre sob este ponto de 

vi~o começámos por dizer, o nosso corpus oferece-nos mesmo assim alguns 

/êPiSÓdioS interessantes quanto a um trabalho colectivo como este. Chegando-nos 

predominantemente dos contextos A e C, este trabalho, descrito nos capítulos 

precedentes, pode com vantagem ser estimulado e enriquecido, o que passa por novas 

práticas da comunicação professor / alunos. 

Explicitando, apostamos nas vantagens de actividades interlocutivas que suscitem 

uma palavra mais dinâmica, flexível, co-construída e co-gerida, onde o aluno tem vontade 

e oportunidade de inscrever movimentos de iniciativa e de regulação (ci. também 

Bouchard, 1995; Ellis, 1990: 126-127; Kramsch, 1984a; Kumaravadivelu, 1992, 1993; Martin, 

7 "Lorsqu'un locuteur natif converse avec un alloglotte, iI y a négociation plus ou moins spontanée 
d'une variété linguistique particuliere qui sert en quelque sorte de pivot entre la variété que le natif aurait 
utilisée dans les mêmes circonstances avec un autre natif, et la compétence de l'alloglotte. On parle 
quelquefois de xénolecte. Et on se demandera si la maitrise d'une langue étrangere ne signifie pas d'abord 
la capacité d'occuper la place que la communauté native reconnait aux alloglottes, et à mettre en oeuvre ce 
xénolecte" (Py, 1993c: 16). 
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1991; Vieira, 1990; Waendendries, 1995b, verifica uma mudança a vários níveis das 

qualidades do discurso pedagógico durante os episódios de interacção negociada, 

propondo a metáfora do professor enquanto "maitre-accoucheur"). 

As práticas interactivas a que nos referimos exigem a introdução de algumas 

condições - e alterações - comunicacionais e pedagógicas no discurso da aula de LE (d. 

Anexo, volume I, e ainda Secção I, capítulo 2: 2). Mais concretamente, elas presssupõem 

(d. estudos de Allwright, 1984; Cordier-Gauthier, 1995; Dubé, Gagné & Germain, 1990; 

Ellis, 1990; Germain, 1992; Halté, 1994; Kramsch, 1984a; Kumaravadivelu, 1992; Martin, 

1991; Nonnon, 1990; Sheils, 1991; Steffen, 1991; Vieira, 1990): 

uma pedagogia centrada nas actividades verbais e não no saber/objecto 

constituído fora dos sujeitos que o praticam, que provoque no aluno a vontade 

de usar a LE mas também a sua necessidade; retomamos aqui a sugestão de 

Steffen (1991) quanto à concepção destas actividades em torno de projectos; 

atitudes e comportamentos compatíveis do professor e do aluno, que 

promovam e valorizem a palavra deste último, o que supõe a escuta atenta e 

interpretativa do docente, bem como a vigilância contínua da interacção e 

constantes condutas de indução e de apoio; 

a exploração de comportamentos pedagógico-comunicativos que provoquem 

uma maior responsabilização do aprendente pela negociação verbal, 

concedendo-lhe um espaço interactivo na aula mais alargado, subjectivo e 

diversificado; pensamos, concretamente, em: 

* diversificar as modalidades de acesso à interacção, treinando, por exemplo, 

a capacidade de tomar a palavra, eventualmente interrompendo o locutor 

que a retém, de a manter, de a atribuir, de a ceder, 

* reequilibrar a distribuição funcional dos actos de linguagem pelos sujeitos, 

* rever os quadros participativos, 

* diversificar a estrutura textual, 

* distribuir de outro modo o tempo de palavra, aumentando o do aluno, 

assim como o tamanho das suas intervenções, 

* promover a alternância de momentos de palavra com momentos de silêncio, 

aceitando-se este último enquanto tempo cognitivo necessário à 

aprendizagemB, 

8 Sobre a relação entre o "tempo de espera" e a participação do aprendente, ver: Cazden (1988: 60 e 
seguintes); Langumier (1990); Shrum (1985). 
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* reestruturar o espaço pedagógico, no sentido de possibilitar novas redes 

comunicacionais, 

* trabalhar actos de fala específicos ligados à regulação do discurso e das 

actividades de ensino/aprendizagem, 

* variar a forma e as funções da palavra do aprendente, 

* propor temas discursivos mais próximos do mundo dos alunos; 

* trabalhar as modalidades verbais de entrada no tema e de estabelecimento 

de relações temáticas, 

* trabalhar as formas discursivas que possibilitam a proeminência das 

solicitações, nomeadamente a modalização dos enunciados, a ênfase e a 

persistência enunciativa; 

a introdução de actividades que visem o desenvolvimento de competências 

interaccionais e meta-interaccionais, não esquecendo as estratégicas (d. Canale, 

1983; Colletta, 1994; De Nucheze, 1991; Vieira, 1993b: 130-135); 

a avaliação sistemática das produções orais dos aprendentes, integrando a 

sua dimensão dialógica, o que implica a revalorização das competências de 

comunicação oral (d. Roulet, 1991: 51-5~); 

o aproveitamento metacomunicativo do discurso da aula, discutindo-se e 

pondo-se a público os processos interaccionais, dando-se-Ihes uma atenção 

explícita e reflectindo-se sobre as formas de construir a aula; neste sentido, 

importa que os sujeitos formulem explicitamente objectivos interaccionais, 

inventariando conteúdos e actividade verbais para os atingir; pretende-se 

com estas actividades promover a tomada de consciência pelo aluno do seu 

próprio comportamento enquanto interactante/ aprendente1° ; 

a aceitação e valorização de uma translíngua ou de um falar "entre línguas"; 

a introdução de conteúdos específicos que possibilitem a participação do aluno 

na comunicação da aula, particularmente com intuitos reguladores (d. 

Ministério da Educação, 1991b, onde se inventariam actos de linguagem 

adequados a este fim, sob a rubrica "regulação de acções" e "regulação da 

comunicação", para o francês de continuação; pensamos que estes conteúdos 

devem ser introduzidos desde o início da aprendizagem); 

"Pour permettre à l'éleve de développer sa maitrise de la compétence discursive, iI faudrait porter 
l'évaluation et la correction sur la construction même du discours, sur la dimension interactive de l'oral" 
(Roulet, 1991: 52). 

10 A este propósito, Kramsch escreve: "en rendant les stratégies de communication observables aux 
participants, on rend officiels les objectifs interactionnels de l'apprentissage de la langue étrangere. Les 
participants au discours découvrent leur style ino-ividuel de participation et d'apprentissage au sein du 
groupe. En outre, ils deviennent conscients de l'aspect négociatif du discours dont ils apprennent les 
formes et dont ils acquierent l'usage à travers l'interaction du groupe" (1984a: 96). 
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o encorajamento da relação subjectiva e afectiva com a língua e com o processo 

pedagógico. 

Pretende-se globalmente, com estas práticas interaccionais, dar a perceber ao 

aluno o processo de produção oral como uma estratégia de intervenção e de co-construção 

de um código novo, onde ocorrem processos negociais que implicam a sua participação 

e que o responsabilizam. Dito de outro modo, nelas o aprendente toma consciência de 

que cooperar na interacção da aula faz parte das suas obrigações escolares e de que se 

pode apoiar mais fortemente na palavra do professor e dos outros colegas, suscitando e 

aproveitando ao máximo as suas condutas de co-pilotagem adaptativa .. 

Neste sentido, é necessária ainda uma referência explícita aos papéis correlativas do 

professor e do aluno no processo de ensino/aprendizagem e às formas concretas de os 

desempenhar na aula, dissecando-se em particular o papel do aluno, a importância do 

seu envolvimento activo na aprendizagem da LE, e, sobretudo, modalidades efectivas 

para o fazer (solicitar ... intervir ... propor ... ). Pretende-se dar-lhe condições para 

desenvolver uma nova perspectiva dos direitos e deveres que lhe cabem, assim como ao 

professor, no processo de ensino/ aprendizagem e explorar as suas implicações quanto 

às formas de participação de cada um na comunicação. 

Os "métodos não-convencionais" de ensino/ aprendizagem das LE (d. referências 

atrás) têm certamente e mais uma vez uma palavra a dizer quando se pretende repensar, 

dentro destes cânones, novas práticas interactivas na aula. 

Também os trabalhos recentes em análise das interacções quotidianas, mais 

propriamente daquelas que ocorrem em situações de apropriação da língua, materna, 

segunda ou estrangeira, evidenciando traços dialógicos de negociação solicitada onde 

os sujeitos se apoiam na disponibilidade dos interlocutores para realizar os seus projectos 

verbais, descrevendo contínuas "bricolages verbais" na fabricação de um código novo, 

original e mutuamente significativo (d. referências na Secção I, capítulo 3: 1.), assim 

como aqueles que se debruçam sobre o francês oral (d. Blanche-Benveniste & Temple, 

1989, por exemplo), são úteis para uma pedagogia que visa promover competências de 

comunicação, podendo influenciar positivamente as representações e as práticas 

interaccionais da escola. 

1.2.2. Do aproveitamento das potencialidades de interacção entre pares 

A interacção na aula de línguas não se confina ao circuito comunicativo que une 

o professor ao aluno, mesmo se este é prioritário. Importa também promover o diálogo 

cooperativo entre os aprendentes, nomeadamente no âmbito das TAS, estimulando a 
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resolução dos problemas entre pares e a negociação dos saberes instáveis e não 

coincidentes que possuem. Como dissemos atrás, esta extensão dos canais comunicativos, 

para além de cumprir objectivos específicos ligados à aprendizagem do saber, promove 

ainda um clima de confiança, de solidariedade e de companheirismo. 

Encontrámos, embora poucas vezes, interacções entre pares, com os alunos a 

cooperarem uns com os outros na realização dos projectos comunicativo-verbais dos 

colegas, fornecendo-lhes em LE meios comunicativos (sobretudo no corpus A), ou a 

ajudarem-se na resolução dos problemas colocados, levantando novas hipóteses, 

indicando outros caminhos, soprando respostas. 

Esta forma particular de interacção, que põe em confronto sujeitos com interlínguas 

e saberes linguísticos não equiparáveis e promove a circulação de saberes instáveis mas 

próximos uns dos outros, é difícil de promover no quadro da aula de línguas, devido às 

suas circunstâncias comunicativas. Assim, a sua constância está de certo modo 

dependente da concepção de actividades que a suscitem. 

Germain (1992, 1993b), defendendo-a com argumentos pedagógicos e 

psicolinguísticos a partir de estudos que fazem emergir uma maior negociação do sentido 

nas estruturas interaccionais aluno/aluno do que naquelas que se centram na figura do 

professor, propõe actividades que nela assentam, como: debates, conversações livres, 

resolução conjunta de problemas e tarefas de compreensão colectiva. 

No quadro das TAS, a cooperação entre pares pode ainda ser favorecida pela 

maior estimulação da procura colectiva da resposta às questões colocadas, reprimindo o 

professor a tendência verificada para fornecer uma resposta imediata. Importa ainda 

que este tome consciência e reduza o hábito que tem de se intrometer no diálogo entre 

os alunos, ocupando as suas posições discursivas e cortando-lhes a palavra, de 

desvalorizar todas as trocas que não passem por ele e de canalizar a interacção para si 

mesmo. 

Pensamos ainda que este é um quadro útil para o aproveitamento dos alunos 

descendentes de emigrantes portugueses em países francófonos, ultimamente numerosos na 

nossa escola. Estes alunos, cuja situação na aula é ambígua e que constituem por vezes 

focos de perturbação e de insegurança para o professor locutor não-nativo, podem vir a 

ser muito úteis como co-adjuvantes numa pedagogia da comunicação, desde que a sua 

função, os seus papéis e as finalidades da sua intervenção sejam devidamente 

equacionados e negociados dentro da turma. A multiplicação das redes comunicacionais 

da aula pode passar por eles, assim como a simulação de práticas conversacionais 

quotidianas e a constituição de meios verbais comunicativamente adequados. Note-se 

que os programas colocam muito explicitamente esta hipótese de trabalho (d. Ministério 

da Educação, 1991a: Francês I: Orientação Metodológica). 
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1.2.3. Do uso comunicativo da LE 

Ligado à problemática da ausência de uma pedagogia dialógica da comunicação 

oral e à redução das práticas verbais dos alunos ao treino formal de um objecto exterior, 

sistematizado e normalizado, está sem dúvida o facto de alguns dos contextos 

investigados (especialmente o B e o D) não aproveitarem as oportunidades de negociação 

verbal em LE oferecidas pelas TAS, preferindo a sua construção em LM. 

Se em certas situações essa construção é aceitável e mesmo aconselhável, como 

em certos momentos que visam a exploração da consciência linguística (d. Pendanx, 

199511 , e corpus B, com numerosos exemplos de um uso consciente e mótivado da LM), 

já noutros parece desvirtuar um dos sentidos primeiros da aula de LE, o de se instituir 

enquanto contexto de comunicação que visa a comunicação e que para isso aposta em 

grande escala na interacção professor / aluno. 

O pouco empenho aqui colocado prejudica claramente dois dos mais importantes 

projectos pedagógicos desta aula: o de desenvolver uma competência de comunicação 

em francês e o de apoiar a construção de uma competência de aprendizagem, projectos 

que Little coloca assim em relação: "all autonomy projects will necessarily tend to 

create the circumstances in which learners are engaged in activities that require them to 

use the target language for genuinely communicative purposes, and thus allow them an 

equal share of discourse initiatives" (Little, 1995: 179). 

A preferência pela LM na construção das TAS, assim como a ausência de 

comportamentos sistemáticos de apoio e avaliação das produções dos alunos nestas 

ocasiões, indiciam que os professores não constituem os comportamentos que elas 

requerem (como de regulação da comunicação, de informação de um problema, de 

tomada de palavra, de tematização), como objectivos linguísticos importantes das suas 

aulas, ao contrário do que está expressamente escrito nos programas oficiais (d. idêntica 

observação empírica e respectivo comentário em Cicurel, 1985). 

o enriquecimento das práticas das TAS deste ponto de vista passa igualmente 

pela melhoria da sua qualidade interactiva (d. atrás), o que exige dos sujeitos, para 

além de atitudes adequadas, como a ousadia e coragem verbais para os alunos e a 

aceitação e indução da interlíngua para os professores: 

11 Note-se no entanto que o mesmo autor, em 1989, manifesta a sua convicção de que a reflexão 
gramatical pode, com mais utilidade face aos objectivos da aula, ser realizada em LE, sobretudo se esta 
estabelece uma relação de proximidade com a LM, como é aqui o caso: "la communication en classe autour 
des problemes de langue est une communication authentique, et il serait dommage de la réaliser en LD 
[langue de départl, d'autant plus que le lexique et les structures nécessaires à l'expression sont en ce 
domaine relativement limités ( ... ) pourquoi ne pas légitimer la situation de communication exolingue ( ... ) 
dans la classe de langue étrangere quand il s'agit d'activités métalinguistiques?" (1989: 73-74). 
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planificações orientadas, nas suas diversas fases e constituintes, para uma 

pedagogia da comunicação; 

constituição de meios efectivos de comunicação, verbais e outros, fornecidos 

pelo professor de modo sistemático ou inventariados na turma, a partir da 

observação de episódios de comunicação (exemplo: listas de enunciados para 

pedir repetição, precisão ou informações, exprimir reacções, interromper, 

regular o discurso do outro, pedir esclarecimentos, questionar; d. a lista de 

actos de fala já referida que consta nos Programas). Constituem-se assim em 

conteúdos da aula de línguas os recursos para a participação e a solicitação, 

pondo-se em relação directa estes conteúdos com comportamentos concretos 

a desenvolver na aula. Dois dos actos que mais interessa desenvolver neste 

contexto são o questionamento, forma mais comum de realizar a solicitação, e 

a topicalização; 

trabalho sistemático com a competência estratégica, nomeadamente explorando 

códigos substitutivos e auxiliares (d., para algumas propostas metodológicas, 

Andrade & Araújo e Sá, 1992; Araújo e Sá, 1992b); 

aproveitamento das oportunidades de comunicação autêntica da aula (por 

exemplo, promovendo trocas sobre a aula e suas regras, sobre a aprendizagem, 

sobre a comunicação pedagógica) (d. sugestões em Breen, 1985; Ellis, 1990: 

86); 

criação de oportunidades de observação, experimentação, comentário, 

avaliação e confronto de várias estratégias de comunicação (d. Canale, 1983: 

11, quando sublinha o papel desta experimentação, referindo-se a actividades 

orientadas para a promoção de habilidades verbais, ou Roulet, 1991); 

observação de trocas verbais diversificadas em LE (em situação pedagógica, 

em situação exolingue em meio social, entre nativos, etc), inventariando-se e 

comentando-se os meios verbais utilizados para resolver problemas de 

comunicação; 

criação de oportunidades verbais de reutilização dessas mesmas formas, 

acompanhadas de uma reflexão sobre a sua adequação e eficácia; 

comportamentos verbais da parte do professor de apoio, encorajamento e 

tutela da actividade verbal do aluno e de abertura à translíngua (ver atrás); 

- promoção de uma pedagogia que explore as relações de proximidade entre a 

LM e a LE, desbloqueando e favorecendo um ritmo mais rápido de 

compreensão e produção em francês12
• 

12 Note-se a constituição no quadro do programa Socrates e com estes objectivos, do projecto Galatea, 
coordenado por L. Dabene, de cuja equipa fazemos parte. 

753 



Secção II • Capítulo 4 

Ainda a este propósito, constatámos que as TAS mais longas, que envolvem 

múltiplos movimentos de circulação da palavra entre os sujeitos, são também aquelas 

onde ocorrem mais ocasiões de uso da LE. Assim, e tendo em conta o seu carácter 

excepcional, pensamos que importa investir mais na sua construção. 

1.2.4. Da percepção da trama comunicacional 

Alguns AS identificados, dada a ausência de uma prática interactiva que os 

favoreça de um modo sistemático, introduzem-se mais ou menos selvaticamente na 

bem organizada estrutura da aula, o que suscita por vezes trocas truncadas ou 

interrompidas com promessa não cumprida de retorno sobre o problema e algumas 

reacções de recusa explícita do professor, que vê perturbado o seu fio condutor. 

Neste sentido, pareceu-nos que a aula é mais aberta a intervenções de disrupção 

em certos momentos, que se situam, por exemplo, na junção dos passos pedagógicos, 

durante a negociação das modalidades de realização das tarefas, ou aquando da 

construção dialógica do discurso, rejeitando-as noutras alturas, tais como quando 

interrompem o professor ou o aluno que legitimamente tem a posse da palavra, quando 

se antecipam relativamente a operações em curso, quando interferem no desenrolar de 

um determinado raciocínio ou quando ocupam tempos cognitivos de espera. 

Este facto, que evoca uma interacção cuja evolução não se faz ao acaso, faz-nos 

pensar que nem sempre o aluno é capaz de identificar na trama comunicacional da 

aula os momentos certos para introduzir a sua solicitação. Por conseguinte, aumentar as 

possibilidades de proeminência interaccional das suas iniciativas implica também tornar 

visível essa trama, mostrando-lhe como pode nela penetrar autonomamente e num 

sentido positivo (d. Mehan, 1979; Cazden, 1988). 

Por outras palavras, o professor pode converter a interacção pedagógica em objecto 

discursivo, com a finalidade de fomentar o conhecimento do aluno sobre esse mesmo 

objecto e, consequentemente, a sua capacidade real de nele intervir. 

1.3. Quanto ao conhecimento do conteúdo 

As TAS sobre a língua que foram recenseadas incidem normalmente em aspectos 

muito pontuais do sistema, que são isolados do fenómeno verbal e constituídos em 

objectos discursivos. 

o grande detalhe desses aspectos linguísticos e o carácter conciso das questões 

que sobre eles são colocadas estão na origem de tratamentos muito circunscritos, onde 
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se efectuam breves negociações do saber e se promove a hierarquização das componentes 

linguística e comunicativa. São raras as TAS que envolvem mais complexamente a 

língua enquanto meio de comunicação ou organismo vivo que permite a veiculação de 

sentidos originais ou ainda enquanto código a construir em co-operação, a partir do 

qual se definem relações interpessoais. São ainda pouco frequentes as negociações do 

sentido, preferindo os sujeitos negociar elementos verbais isolados, mais facilmente 

manipuláveis, em trocas onde reduzem voluntariamente o âmbito das operações verbais 

mobilizadas. Este facto, articulado que está com a própria natureza das actividades 

promovidas em aula de LE (d. Anexo, volume I: 140-161), é responsável pela imagem 

simplista e restritiva do francês dada nestas trocas, língua que surge como um sistema 

de signos disponíveis e combináveis segundo regras fixas e imutáveis. 

Do ponto de vista de uma prática escolar que promove a competência comunicativa 

dos alunos (d. orientações programáticas onde muito explicitamente se aponta este 

objectivo), importa alargar os objectos focalizados nas TAS, tornando-os mais complexos 

e exigentes quanto às operações de tratamento verbal que exigem: "iI ne suffit pas, pour 

apprendre une langue, de se focaliser (ou d'être focalisé) ( ... ) sur un aspect spécifique 

de la langue cible; ii faut aussi apprendre à se focaliser, en temps réel, sur ce qui est 

pertinent pour résoudre le probleme en cours" (Gaonac'h, 1989a: 99). 

Mais concretamente, urge criar na aula oportunidades de utilização comunicativa da 

LE, ou melhor, actividades verbais nas quais os sujeitos são obrigados a gerir 

"constrangimentos múltiplos", textuais, linguísticos, cognitivos, discursivos, interactivos, 

que os preparem para futuras situações de utilização do francês onde a língua surge na 

sua pluridimensionalidade enquanto instrumento simbólico que permite a construção, 

transmissão e interpretação de sentidos em relação social, articulando-se com um mundo 

que reflecte ao mesmo tempo que recria (d. Hagege, 1985: 143, sobre o conceito de 

língua; ver igualmente Berthoud, 1993, e Bouchard, 1994, quando afirmam que aprender 

e saber uma língua reenvia para um processo de gestão de múltiplos constrangimentos). 

Pensamos, nesta linha, que importa trabalhar na aula, teorica e praticamente, o 

conceito de língua, bem como o de saber uma língua, de um modo analítico mas também 

holístico, alargando a apreensão do aluno relativamente ao conteúdo específico e 

conduzindo-o em procedimentos de apropriação que joguem com os vários pontos de 

vista sob os quais este mesmo conteúdo pode ser observado. Tem-se aqui em conta que 

a utilização e compreensão de uma língua são indissociáveis do seu conhecimento 

enquanto sistema. Hagege (1985: capítulo 9), identificando três pontos de vista 

complementares pertinentes para tal trabalho (d. secção I, capítulo 1, 1.2.2.5.), afirma: 

"la réalité linguistique se déployant selon les trois faces à la fois, ii est dair que les trois 
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points de vue doivent correspondre à trois champs d'un seul et même regard" (1985: 

277). 

Trata-se mais especificamente de trabalhar uma representação de língua como 

um fenómeno que adquire a sua concretização e realidade no quadro de um sistema 

interlocutivo que define e de acordo com as contingências e liberdades do código e com 

as opções e escolhas dos sujeitos. Estas últimas supõem em particular um quadro 

situacional onde não estão ausentes dimensões sociais, culturais e relacionais, bem como 

infra-estruturas cognitivas. Não se negligencia igualmente a noção de língua como discurso 

em situação e como interdiscurso. Considere-se, com Beacco, que: "iÍ ne s' agit pas 

uniquement de remettre en cause la place accordée à l'enseignement dominant d'une 

variété standardisé du français mais bien d'introduire une perspective variationniste au 

sens large, dans le cadre précisément d'une prise de conscience des situations de discours 

et de leur incidence sur la production langagiere" (1989: 140). 

Insiste-se assim na necessidade de promover novos objectos didácticos que não se 

limitem a uma extensão dos conteúdos já existentes, mas que impliquem uma 

reestruturação fundamental da forma de apresentar, descrever e trabalhar a língua, 

articulando as diferentes dimensões de funcionamento em vez de as justapor umas às 

outras. Esta reestruturação apoia-se em modelos de descrição mais ricos, mais complexos, 

que implicam as novas correntes em ciências da linguagem filtradas pela didáctica em 

função das suas realidades próprias (d. Beacco, 1989; Boyer, Butzbach & Pendanx, 1990; 

Bouchard, 1989; Moirand, 1989b; Peytard & Moirand, 1992; Py, 1993c; Roulet, 1976, foi 

um dos primeiros autores a manifestar a irrupção em didáctica destas preocupações; a 

propósito da inclusão de novos objectos em didáctica, sob a influência dos trabalhos do 

Conselho da Europa no âmbito do Projecto Línguas Vivas que conduziu à elaboração 

de Níveis Limiares em várias línguas, d. ainda Germain, 1993b: capítulo 3, ou 

Widdowson, 1981). 

Note-se que os modelos de descrição da língua de que os professores se socorrem 

podem de certo modo explicar a visão restritiva do objecto que nos é dada pelas TAS. 

Não esqueçamos no entanto que estão aqui em causa objectos didácticos e não objectos 

linguísticos, distinção que teremos oportunidade de discutir mais à frente neste capítulo. 

Entre os novos objectos de saber incluem-se ainda articulações entre língua e 

cultura, ausentes no nosso corpus. 

Em suma, um trabalho em sala de aula orientado para uma representação mais 

abrangente da língua, que tenha em conta os aspectos variacionais dos sistemas 

comunicativos e que se dê um objecto didáctico mais complexo e, por conseguinte, 
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pedagogicamente mais exigente, objecto aliás que aparece definido desta forma nos 

programas de francês (ci. Introdução aos Programas de Língua em Ministério da 

Educação, 1991a) passa, entre outros aspectos: 

por uma reconceptualização metaverbal do fenómeno linguístico e 

comunicativo que dê espaço à variação das realizações verbais em função das 

situações, das estratégias comunicativas, das posições respectivas dos 

interlocutores entre si e face ao enunciaqo, dos temas, dos tipos de discurso e 

das intenções; esta reconceptualização exige o recurso a novos modelos 

descritivos disponíveis em vários sectores das ciências da linguagm, tais como 

a análise do discurso, a pragmática, a teoria da enunciação, a sociolinguística 

ou a etnografia da comunicação, bem como a utilização de outros conceitos 

descritivos (d. Peytard & Moirand, 1992); prevê-se aqui o aproveitamento 

das experiências e conhecimentos que os aprendentes já possuem. 

Concretizando, propõe-se, por exemplo: 

* a análise de textos diversificados, explorando-se as regularidades e variações 

encontradas de modo a explicitar as suas relações com as situações de uso 

(ci. Pottier, 1989, quando mostra que a construção gramatical de um texto 

conversacional resulta de escolhas efectuadas por ambos os interlocutores, 

o que sugere uma pedagogia da gramática que adopte também um ponto 

de vista dialógico); 

* a observação de rituais interaccionais e de rotinas; 

pelo alargamento dos conteúdos da aula de LE e sua valorização sem 

hierarquias; 

pela introdução de documentos (autênticos ou fabricados) mais complexos e 

ricos, de natureza diversificada, ilustrativos dos fenómenos verbais em estudo; 

pela concepção de actividades mais exigentes, que mobilizem todos esses 

conteúdos, quer de um modo analítico quer global, obrigando os sujeitos a 

operações cognitivo-verbais mais complexas onde possam exercer escolhas e 

testar as suas hipóteses quanto ao funcionamento da língua, dando lugar à 

flexibilidade, à variação e à improvisação; as produções verbais dos sujeitos 

são avaliadas nestas actividades de acordo com as contingências das situações 

de uso, em particular das relações entre o locutor e a língua, e não meramente 

em termos normativos. 
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1.4. Quanto às actividades de aprendizagem 

1.4.1. Das operações mentais de apropriação 

• Preferência pelo saber feito e pela resposta fornecida ... 

Os contextos verbais investigados manifestam tendência para a economia no 

tratamento dos AS, isto é, para o fornecimento ao aluno que solicita do saber requerido, 

em movimentos duais de tipo pergunta/resposta nos quais o interlocutor, geralmente 

o professor, funciona como fonte e dispensador do saber e não exige ao sujeito que o 

busca qualquer esforço para o encontrar. O professor parece, nestas respostas, mais 

preocupado em gerir o fluxo de realização das actividades verbais, concentrando-se em 

manter implicada e dinâmica a classe na sua globalidade, do que em apoiar os itinerários 

de aprendizagem revelados pelos alunos individualmente (d. idêntico comentário em 

Mouvet, 1989: 179). 

A natureza de grande parte das solicitações, às quais o próprio aluno não concede 

uma função aquisicional (ver capítulo 3, onde nos referimos a diferentes estilos de 

solicitação, e Berthoud, 1993: 72, quando afirma que o mais importante numa TAS é o 

sentido e a função que lhe são atribuídas por quem solicita), justifica em muitos casos 

este tratamento económico, que podemos ainda relacionar com a necessária gestão na 

aula de múltiplos aspectos simultâneos, gestão que torna o professor pouco disponível 

para respostas mais elaboradas (d. Mouvet, 1989; Puren, 1993, e discussão à frente). 

Todavia, a sua generalização prejudica um trabalho cognitivo de construção do saber, 

fomenta a passividade do aluno e retira à aula oportunidades de exercício tutelado de 

operações de descoberta do saber. 

Por outro lado, esta tendência de resposta traduz uma representação normativa 

ou jurídica, sempre prescritiva, do saber, constituindo-o em preceitos definitivos, 

exteriores aos sujeitos e às situações de uso, que regem a acção verbal e a ela se impõem 

(d. Besse, 1989b, a propósito das diferentes representações de gramática dos professores 

de FLE e das suas incidências nas técnicas pedagógicas que adoptam). 

A aquisição desses preceitos, mais do que a indução das operações que conduzem 

à descoberta da língua, parece constituir um dos grandes objectivos perseguidos pelas 

práticas escolares (d. Porquier, 1989, quando nota também uma tendência para a 

desvalorização das operações de tratamento verbal nas práticas de ensino, nos manuais 

e nas actividades concebidas para a sala de aula). Revela-se assim um modelo pedagógico 

que não estimula a actividade de descoberta do sujeito que aprende nem aprendizagens 

divergentes (d. descrição e comentário a este modelo à frente, 2). 
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Tenha-se em conta que uma das finalidades dos Programas de LE é estimular o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas em aula de LE (d. Ministério da Educação, 

1991a: 77). Neste sentido, define-se assim a actuação do professor: 

"0 professor será antes de tudo um problematizador, colocando todo o tipo de questões 
- de interrogações práticas a dúvidas teóricas, de problemas exactos a inquietações ( ... ). Mas 
terá de se preocupar, logo de imediato, com os caminhos que conduzem à descoberta, 
fomentando nos seus alunos capacidades de raciocínio, de formulação de hipóteses, de 
realização de operações, de estruturação de esquemas e procedimentos de investigação, 
mais atento ao modo como eles desenvolvem, utilizam e recriam tais processos do que ao 
conhecimento memorizado que possam ter das suas metodologias" (Ministério da Educação, 
1991a: 29). 

Do nosso ponto de vista, seria importante explorar, durante as TAS, uma concepção 

construtivista do saber e da aprendizagem, conduzindo-se o aluno a reconstruir ou mesmo 

a inventar o conhecimento, no sentido de uma apropriação progressiva e individual da 

língua. Besse fala a propósito em "exercícios de conceptualização", que define como: 

"activités durant lesquelles les étudiants essaient de construire - à l'aide des hypotheses 

et des concepts appris à propos de leur langue maternelle ou d'une premiere langue 

étrangere - des regles provisoires les rendant mieux à même de maitriser réflexivement 

l'intuition de l"interlangue' à laquelle ils sont parvenus" (1989b: 107; ver ainda Boyer, 

Butzbach & Pendanx, 1990: 210-211, e Vigner, 1984). Estas actividades, que dão ao 

aluno a oportunidade de proceder a "descrições linguísticas" provisórias mas 

significativas, valorizam e dão um outro estatuto didáctico às operações de tratamento 

do material verbal, muito importantes na construção da interlíngua (d. Porquier, 1989). 

Nelas, a função do professor é essencialmente clarificar e precisar as intuições 

metalinguísticas originais do aluno, ou activar a sua heurística indutiva (Kumaravadivelu, 

1992), ajudando-o a consolidar saberes parcialmente interiorizados em função dos meios 

cognitivo-verbais disponíveis e da sua maturidade enquanto aprendente de línguas. 

Importa nesta medida que lhe forneça instrumentos metalinguísticos que lhe possibilitem 

interrogar tais intuições e aproximar-se da língua de um modo cada vez mais racional, 

o que não obriga a recorrer a terminologias já constituídas mas supõe a sua construção 

na aula 13 • Com este procedimento visa-se, nas palavras de Berthoud que o relaciona 

com o desenvolvimento da autonomia, que o aluno se torne: "un quêteur inlassable 

plutôt qu'un consommateur passif" (1993: 76). 

o acesso activo ao saber é ainda favorecido por actividades que se inserem numa 

13 A propósito desta afirmação, Berthoud escreve o seguinte: "Plaisir sauvage, violent, scandaleux ('00)' 
que les enfants et apprenants éprouvent à s'interroger sur le langage, à caresser les mots, à patauger dans 
les énoncés, à malaxer la syntaxe et à s'ébrouer dans les paraphrases .. o La grammaire? Une logique douce 
qui doit cesser d'être réservée à quelques spécialistes pour devenir la folie de touso.o La grammaire est un 
péché, les enfants et les apprenants sont des chercheurs" (Berthoud, 1993: 74)0 
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pedagogia de tipo construtivista (Martin, 1991), tais como a resolução de problemas ou 

a exploração dos objectos a aprender. 

Note-se finalmente que estas propostas pressupõem uma atitude mais descontraída 

perante o tempo pedagógico (cf. Cazden, 1988: 60 e seguintes). 

Um itinerário como este orienta o aluno na descoberta de si mesmo enquanto 

aprendente de línguas, no pressuposto de que não há categorias de aprendente ideais 

mas antes, como afirmam Gremmo & Riley (1995), aprendentes que sabem explorar ao 

máximo as suas potencialidades. 

No quadro das nossas aulas, o acesso ao saber pode apoiar-se em (d. Besse & 

Porquier, 1984; Nonnon, 1991; Pendanx, 1989; Vigner, 1984): 

saberes verbais e metaverbais já constituídos ou fabricados na aula e em 

intuições e percepções metalinguísticas (cf. Besse & Porquier, 1984: 109 e 

seguintes, sobre a função destas percepções na aprendizagem da LE); 

relações entre línguas, nomeadamente entre a LM e a LE, explorando-se as 

suas proximidades e ainda aproveitando-se o facto de serem descritas com o 

recurso a terminologias semelhantes; pode-se ainda promover a utilização de 

instrumentos heurísticos já adquiridos em LM, bem como o recurso ao 

conhecimento intuitivo constituído nesta língua, na óptica de uma abordagem 

integrada; 

competências cognitivas e intelectuais (tais como inferência, raciocínio lógico, 

relacionação, adivinhamento, estruturação, memória, etc); 

materiais de informação disponíveis (manual, gramática, etc); 

outras fontes de saber presentes na aula, nomeadamente os pares. Note-se 

mais uma vez o enquadramento pedagógico que se pode dar à ajuda 

colaborativa dos aprendentes entre si. 

Parte-se aqui do pressuposto de que o professor aceita um saber instável e 

progressivo, construído pelo aluno à medida de competências que vão evoluindo ao 

longo do ano lectivo. 

Estimular a descoberta em situação social do saber permite ainda que o aprendente 

perceba que se pode aproximar espontaneamente da língua, nomeadamente activando 

procedimentos hipotético-dedutivos apoiados em conhecimentos e capacidades de que 

já dispõe, desenvolvendo deste modo uma maior segurança e autoconfiança, ao mesmo 

tempo que alarga as suas competências de aprendizagem e caminha para a autonomia. 
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• Da valorização do papel da consciência linguística e das operações 

cognitivas de apropriação ... 

Apesar do que acabámos de dizer, fomos referindo ao longo da análise o modo 

como as TAS contribuíam em múltiplas ocasiões para o desenvolvimento de uma 

consciência linguística, cuja pertinência no quadro do ensino/aprendizagem de uma LE 

já foi defendida. Note-se o que aconselham as instruções programáticas sobre esta matéria 

(d. também Pendanx, 1995, que discute a articulação de uma orientação comunicativa 

com a reflexão sobre a língua em contexto escolar, falando em actividades de 

/I consciencialização linguística "): 

"O projecto pedagógico que visa levar o aluno a aprender a comunicar em língua 
estrangeira orienta-se em torno de dois eixos que se complementam: o da prática 
comunicativa na aula e o da reflexão estruturante dessa mesma prática, levada a cabo 
através da análise sistemática de textos orais e escritos nos vários planos da sua organização, 
linguística, textual e discursiva" (Ministério da Educação, 1991b: 58). 

Nestes momentos, o professor estimula uma actividade mais autónoma de 

constituição do saber, afirmação que não é incoerente com o que atrás se disse mas tão 

só traduz os conflitos a que já aludimos, provocados pela gestão da complexidade da 

aula, evocando ainda os vários factores a que simultaneamente o docente tem de prestar 

atenção e o modo recorrente como os hierarquiza (d. à frente, neste texto). 

Algumas das práticas relevadas nestas ocasiões, sobretudo nos corpus B, C e D, 

dão-nos sugestões muito interessantes quanto a modos de explorar este tipo de 

potencialidade das TAS. Mostram-nos em particular como se pode fazer um trabalho 

que exige do aluno um movimento de distanciamento quer da língua estrangeira quer 

da sua própria IL, mobilizando dimensões cognitivas e metacognitivas da aprendizagem, 

e que requer o recurso e rentabilização de conhecimentos do fenómeno verbal já 

disponíveis, armando-o para a resolução mais autónoma de alguns dos problemas de 

aprendizagem com que se depara e que constitui. 

Referimo-nos, por exemplo: 

ao encorajamento da explicitação das intuições linguísticas do aluno, em LM 

e em LE, e da sua experiência em comunicação; 

à exploração sistemática dos factos ou operações que estão por detrás dessas 

mesmas intuições, assim como dos raciocínios verbais que elas sustentam; 

à indução da tomada de consciência dos problemas colocados e dos processos 

que a eles conduziram (d. Nonnon, 1991, sobre a importância desta operação); 

à discussão das experiências comunicativas e de aprendizagem e dos 
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conhecimentos específicos delas provenientes; 

à consolidação, provocação e aprofundamento do saber sobre a língua e sobre 

si mesmo enquanto aprendente dessa língua; 

à estruturação cognitiva dos elementos espontâneos que aparecem nas 

produções dos aprendentes (d. Py, 1995); 

à exploração de conhecimentos latentes, conscientes e sistematizados ou não, 

que os aprendentes necessariamente possuem enquanto sujeitos com um 

passado linguístico-comunicativo útil marcado por experiências escolares e 

pela relação privilegiada com a LM; este tipo de actividades exige do aluno 

uma descentração relativamente à sua LM, a partir da qual efectua novas 

operações cognitivas e verbais que pressupõem movimentos nos dois sentidos 

entre ambas as línguas, comparando-as e contrastando-as; 

à promoção de uma pedagogia integrada entre as várias línguas que compõem 

o currículo escolar, materna e estrangeiras; 

a concepção de actividades de descoberta guiada e induzida do novo terreno 

verbal, por observação da língua nas suas relações com a linguagem, com a 

comunicação e ainda com outras línguas; 

a todo o tipo de actividades reflexivas e de conceptualização, visando uma 

maior produção de metalinguagem pelo aluno (d. Besse & Porquier, 1984; 

Vigner, 1984; Legrand-Gelber, 1989, refere experiências deste tipo com 

resultados positivos). 

o conjunto de práticas ligadas à corrente britânica "language awareness", já referida 

neste texto, cuja intenção é desenvolver na criança uma tomada de consciência, mais ou 

menos explícita, do que é uma língua e do que é a linguagem, a partir da ou das línguas 

interiorizadas e das suas práticas, complementa as nossas sugestões. 

1.4.2. Do conhecimento processual e da tarefa 

• Da preferência por tratamentos didácticos orientados para o produto das 

aprendizagens, negligenciando o processo de construção do saber ... 

Por outro lado, o tratamento das solicitações negligencia invariavelmente os 

processos individuais e subjectivos que a elas conduzem. 

Assim, um dos limites que encontrámos no modo como as turmas concebem os 

movimentos de adaptação prende-se com a valorização do produto das aprendizagens, 
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concebido como finito, preciso e "apreensível" enquanto tal pelo sujeito (d. atrás), por 

oposição ao processo a partir do qual este último se vai apropriando do saber, ou 

melhor, vai com ele estabelecendo progressivos graus de familiaridade. Desvaloriza-se 

deste modo o contributo que podem dar à aprendizagem as estratégias metacognitivas, 

ou uma reflexão introspectiva sobre a aprendizagem e seu objecto (d. Langumier, 1990; 

Vieira, 1988, 1990, apresenta conclusões semelhantes a partir de um estudo empírico). 

Este facto, que tem a ver com a ausência de uma pedagogia sistematizada da 

competência de aprendizagem (d. Anexo, volume I: 152-161), não é sem dúvida 

indiferente ao praticamente irrelevante número de TAS sobre o processo. 

Reforçando conclusões anteriores a que tínhamos chegado quanto a concepções 

do ensino/aprendizagem que alienam uma dimensão construtivista, e levando-nos a 

observar de novo um princípio de economia de tempo subjacente à resposta dada às 

solicitações, estas opções pedagógicas reduzem os benefícios que as TAS podem trazer 

para a progressiva autonomização do aluno. 

Recorde-se aqui mais uma vez os textos oficiais, onde se aconselha os professores 

a privilegiarem como princípio orientador da acção pedagógica a dimensão dos processos 

em detrimento dos resultados, considerando-se que a aprendizagem resulta facilitada a 

partir do momento em que o aluno está consciente dos meios ao seu dispor para abordar 

os conteúdos específicos e possui instrumentos adequados para o fazer: "As condições 

do desenvolvimento cognitivo justificam ( ... ) a ênfase que é conferida ao domínio dos 

processos. Efectivamente, para assegurar a evolução intelectual do aluno, importa menos 

o conhecimento das respostas e soluções do que os passos desenvolvidos para alcançar 

a resolução de uma situação-problema." (Ministério da Educação, 1991a: 29). 

Nesta óptica, importa aproveitar a aula para desenvolver habilidades necessárias 

ao controlo da aprendizagem, favorecendo a autonomia. 

Numa primeira fase, esta finalidade pedagógica aconselha a orientar o aluno no 

sentido de um progressivo distanciamento, consciencialização e avaliação das operações cognitivas 

mobilizadas ou a mobilizar em função das tarefas verbais em que se envolve ou é envolvido. 

Pensamos, por exemplo, no valor que podem ter discussões sistemáticas sobre o que 

significa aprender uma LE em contexto escolar e continuar a aprendê-la em situações 

ulteriores de comunicação, dando-se os sujeitos a si mesmo meios diversificados de 

aprendizagem autónoma e colaborativa; como afirma Vasseur, depois de um estudo 

empírico em situação de comunicação exolingue com adultos em meio social: "TI apparait 

( ... ) que ces démarches réflexives ne sont pas totalement indépendantes des 

représentations que se font les apprenants quant à leur acquisition de L2" (1990d: 19). 
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Igualmente pertinentes neste quadro são as actividades de resolução de problemas ou 

de exploração activa de objectos (Martin, 1991), nas quais o aprendente pode controlar e 

acompanhar o seu percurso de descoberta do saber. 

A introdução na aula de conhecimentos sobre os meios de aprendizagem, 

inventariando-se, com os alunos, formas de aprender ao seu dispor, quer em colaboração, 

quer autonomamente, tendo em conta, com Wenden (1987c), que este comportamento 

estratégico é passível de ser adquirido e treinado, é outra actividade pedagógica que 

cumpre objectivos análogos. Este tipo de conhecimentos, para além do papel que 

desempenha na resolução de problemas de aprendizagem, pode ainda ajudar o aluno a 

identificar problemas mais úteis e mais complexos, elevando assim o nível de pertinência 

das TAS. Como diz Faerch, conhecer o funcionamento próprio em situação de 

aprendizagem, "not on1y functions in connection with explicit FL knowledge used as a 

monitor in speech production but is also an important heuristic tool to be used for elicit 

information about the FL from professionals who have this knowledge available -FL 

teachers" (1985: 190). 

Neste sentido, é necessário ainda criar na aula momentos próprios de estudo e de 

discussão das concepções e percepções dos alunos sobre a sua própria aprendizagem 

assim como dos seus estilos e preferências, levando-os a interrogarem-se sobre as 

estratégias que habitualmente utilizam e a avaliá-las nas suas potencialidades, graus de 

eficácia e formas de realização. Os questionários sobre estratégias de aprendizagem 

constituem instrumentos úteis com estes propósitos (d., para exemplos, O'Malley et aI, 

1985; Vieira, 1993: 188-191; Vieira & Moreira, 1993; ver ainda Cormon, 1992: 109-111, 

que apresenta um questionário para diagnosticar estilos de aprendizagem) 14 • 

Outras actividades podem ser introduzidas na aula com os mesmos fins. 

Exemplificando, com a ajuda de outros autores que se têm debruçado sobre esta questão 

(d., entre outros, Andrade & Araújo e Sá, 1992, 1993; Biddle & Malmberg, 1990; Dickinson 

& Carver, 1992; Duda, 1984, 1988; Gremmo & Holec, 1986/1987; Holec, 1987, 1988, 

1989a, 1989b, 1989c, 1989d, 1989g, 1989i; Huttunen, 1993; Rubin & Thompson, 1994; 

Vieira & Moreira, 1993; Wenden, 1987b, 1987c, 1995; Wenden & Rubin, 1987): 

leitura de pequenos textos simples sobre o processo de aprendizagem; 

confronto com descrições de actividades de aprendizagem e de resolução de 

problemas, provenientes, por exemplo, de diários de aprendizagem; 

14 Segundo um estudo realizado por Vieira (1993b: 180-181 e 208-215), os alunos têm maioritariamente 
uma concepção de aprendizagem pouco autónoma e muito passiva; a autora releva no entanto alguns 
sinais que apontam para o início de um processo de alteração destas concepções. 
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criação de espaços lectivos nos quais os alunos são levados a reflectir sobre os 

seus processos de aprendizagem; 

resolução de problemas próprios ou de outrem e discussão das soluções 

encontradas com experimentação de outras possíveis; 

análise de TAS ocorridas na turma ou retomadas de outros contextos, 

sobretudo exolingues, e sua discussão (nomeadamente dos procedimentos de 

solicitação, das finalidades, das reacções do interlocutor, das reacções a essas 

reacções, dos efeitos obtidos); 

exploração crítica das operações cognitivas subjacentes às intuições linguísticas 

presentes nas solicitações, verbalizadas e comentadas na sua pertinência 

perante os dados disponíveis e os saberes em língua, em linguagem e em 

comunicação do aluno; com vários autores, acreditamos que os locutores que 

têm consciência das suas estratégias são mais eficazes (Carton, 1981: 56); 

explicitação das interlínguas e análise das hipóteses em que assentam; 

procura guiada de respostas, acompanhada de uma atenção vigilante aos 

percursos escolhidos, aceitando-se caminhos alternativos avaliados em função 

das tarefas de linguagem precisas; 

confrontação das estratégias dos vários alunos da turma com avalição do seu 

sucesso; 

criação de oportunidades diversificadas de experimentação de outros meios 

de resolução das tarefas e sua avaliação; 

planificação e esquematização de modos de actuação futuros em função dos 

problemas de aprendizagem detectados durantes as TAS; 

identificação reflexiva das atitudes (perante a língua, o processo de ensino/ 

aprendizagem e si mesmo enquanto actor desse processo) subjacentes ao 

movimento de iniciativa verbal. 

A este propósito, notámos a ausência de um trabalho sistemático sobre atitudes e 

representações. 

Ao solicitar espontaneamente a propósito de tantos e tão variados objectos, os 

alunos revelam as representações que têm do processo de ensino/aprendizagem, assim 

como de si mesmos enquanto aprendentes, do professor e da língua. Manifestam ainda 

atitudes várias ligadas a estas representações, motivações e predisposições para a 
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aprendizagem, estilos e personalidades de aprendente. Numa palavra, revelam-se 

enquanto sujeitos de aprendizagem em múltiplas facetas pertinentes. 

Todavia, estes sinais passam invariavelmente despercebidos na aula. Tudo acontece 

como se o responsável pela acção pedagógica estivesse exclusivamente empenhado em 

transmitir saberes ou então em apoiar e tutelar o aluno no seu percurso de aquisição, 

esquecendo que este mesmo aluno é um sujeito social, cultural e afectivo e que enquanto 

talos percursos que segue e os saberes que adquire estão dependentes do modo como 

os percepciona e como subjectivamente os sente: "What people bring to the classroom -

expectations, attitudes, pre-knowledge, etc - must be crucial to both' the concept of 

learning opportunities and classroom interaction" (Allwright, 1990, in Biddle & 

Malmberg,1990: 32; d. Bogaards, 1988, e 1989, sobre o papel das atitudes e da motivação 

na aprendizagem). 

Pensamos que importa explorar pedagogicamente as TAS deste ponto de vista, 

procurando, com os alunos, os sentidos implícitos presentes nalgumas das intervenções, 

as informações ou preconceitos que fazem transparecer, e trabalhando-os explicitamente 

no sentido de desenvolver uma identidade de aprendente activo e de favorecer certas 

representações quanto à situação pedagógica: "Training learners to become competent 

as learners therefore means working on and with those representations: this is a slow 

process which entails moving back and forth from actual learning activities to periods 

of reflection and analysis" (Gremmo & Riley, 1995: 158; d. também Bogaards, 1989). 

Concretizando, importa explicitar e trabalhar com o aluno: 

as suas concepções de língua e de cultura francesas; 

o sentido que concede à aprendizagem desta matéria, suas motivações, 

expectativas e atitudes; 

o papel que se dá a si mesmo, ao professor e aos colegas nesse processo; 

o que pensa dos conteúdos e actividades da aula. 

Relevam algumas das propostas aqui feitas de uma vertente de trabalho em 

Didáctica habitualmente denominada "learning strategies training", vertente que se 

preocupa com a formação do aluno autónomo, apoiando-se nas recentes evoluções 

teóricas sobre as estratégias de aprendizagem implicadas no processo de apropriação 

das LE, bem como na investigação sobre o eventual impacto do treino estratégico na 

realização de certas actividades (d. Q'Malley, 1987; Rubin & Thompson, 1994; Wenden, 

1987c; Wenden & Rubin, 1987). Neste último caso, acredita-se que, sob certas condições 
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e para certas tarefas, o treino do aluno em estratégias de aprendizagem pode ser eficaz: 

"for two highly academic language skills, listening and speaking, learning strategies 

were shown to be effective in enhancing initiallearning" (O'Malley, 1987: 143, após um 

estudo com alunos de ILE em situação instrucional). 

Note-se que esta é uma matéria sobre a qual importa desenvolver estudos mais 

aprofundados, como reconhece O' Malley: "there may be reasonable limits to the 

effectiveness of learning strategies learning. Strategies may fail to improve performance 

when the material becomes exceedingly difficult, the cues for strategy use fadded too 

quickly, and the time to study limited" (1987: 142). 

Rubin & Thompson (1994), num guia prático dedicado a alunos interessados em 

desenvolver as suas competências de aprendizagem, dão alguns conselhos que podem 

ser revisitados pelos docentes preocupados com esta matéria, nomeadamente quanto à 

planificação, monitoração e avaliação das estratégias de aprendizagem. 

• Da ausência de conceptualização das tarefas pedagógico-verbais 

A activação, mais ou menos consciente e reflexiva, de planos de resolução das 

actividades verbais obriga ao conhecimento dessas mesmas actividades que, em situação 

de aula, se identificam com as tarefas pedagógicas. Nonnon, referindo-se aos estudos 

de Mehan, afirma a este propósito: "la participation compétente dans la communication 

de la classe requiert des éleves qu'ils interpretent les regles implicites de la classe" 

(1991: 29; no mesmo sentido se pronuncia Kohonen, 1992). Note-se que, de acordo com 

Germain (1993b: 116-118), o conceito de tarefa ocupa um lugar central nas abordagens 

comunicativas, insistindo-se ultimamente sobre a necessidade de nele centrar os 

programas. 

Podemos relacionar este tipo de conhecimento, ou seja, do dispositivo pedagógico

-verbal expressamente construído na aula tendo em vista a aprendizagem, com um 

trabalho pedagógico orientado para a autonomia, tendo em conta que a mobilização de 

estratégias de tipo metacognitivo só funciona no quadro de tarefas contextualizadas: 

"learner training ( ... ) should be task based" (Wenden, 1995: 190; d. ainda Victori & 

Lockart, 1995, quando integram o conhecimento sobre a tarefa dentro do conhecimento 

metacognitivo mais geral, ou Rubin & Thompson, 1994). O conhecimento das tarefas 

interfere particularmente nas decisões quanto aos conteúdos de aprendizagem e suas 

progressões, tempo a dedicar-lhes, recursos utilizados e avaliação de desempenhos. 

Note-se neste quadro os resultados do estudo de caso de Vann & Abraham (1990), 

onde se mostra que os alunos que não obtêm sucesso não são necessariamente aqueles 
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que assumem uma postura passiva perante a aprendizagem, mas antes os que não 

activam as estratégias adequadas em função das características das tarefas. Assim, 

desenvolver o conhecimento das tarefas é incrementar as possibilidades de êxito da 

aprendizagem. 

Podemos nesta linha considerar a ausência deste tipo de trabalho como outra das 

facetas da generalizada negligência pelo processo de aprendizagem em detrimento do 

seu produto. Note-se aqui que existem na aula bastantes oportunidades para a 

constituição da tarefa pedagógica em objecto discursivo, nomeadamente quando o aluno 

interroga o professor sobre aspectos ligados à sua realização, o que acontece muito 

frequentemente, ou quando a causa das suas solicitações nela radica, o que também é 

muito comum. Presente nesta atitude encontramos ainda o facto da pedagogia praticada 

não ser explicitada, nem as tarefas definidas colaborativamente. 

Pensamos que uma das formas de incrementar a qualidade das práticas das TAS 

sob este ponto de vista passa por um trabalho sobre as tarefas de linguagem no quadro 

das quais surgem os problemas, nas suas múltiplas dimensões (objectivos, conteúdos 

que envolvem, habilidades que pressupõem, conhecimentos que mobilizam, operações 

a que se dirigem, recursos que exigem), um trabalho que não se restrinja às modalidades 

práticas de resolução mas que tenha como objectivo alargar as capacidades do aluno em 

geri-las com responsabilidade e segurança. Dito de outro modo, trata-se de analisar na 

aula as tarefas propostas na sua funcionalidade quanto às finalidades, modos de 

realização, relação entre fins e meios, mas também no que diz respeito às operações de 

tratamento da língua que exigem dos sujeitos, isto é, à sua dimensão psicocognitiva (d. 

Gaonac'h, 1990b; Germain, 1993b: 70-72; Nonnon, 1991; Porquier, 1989; Wenden, 1995: 

185 e seguintes, discrimina diferentes componentes do conhecimento da tarefa e elabora 

um instrumento a utilizar pelo aluno para tomar consciência dos contornos psicoverbais 

das actividades, bem como das suas competências neste domínio). Trata-se, em suma, 

de realizar na aula aquilo a que Kohonen (1992: 25-26) chama o mapa das tarefas. 

Importa ainda que o sujeito relacione as tarefas umas com as outras, avaliando as 

suas reais competências perante novos desafios verbais a partir de desempenhos 

anteriores, no sentido de obter índices de sucesso cada vez mais elevados em tarefas 

semelhantes (d. noção de progressão em espiral ou baseada na complexidade das tarefas, 

conceitos recorrentes na abordagem comunicativa, em Araújo e Sá 1988b). 

1.5. Quanto às actividades de planificação da aula 

As solicitações foram entendidas neste trabalho como um dos sinais mais explícitos 

da forma como o aluno se vai relacionando com o processo pedagógico que lhe está a 

ser proposto. 
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Neste sentido, e porque o professor pretende sempre um grau elevado de 

adequação entre o modo como progressivamente o estrutura e as reacções do aluno, ou 

seja, entre o discurso de intervenção e o discurso de apropriação (Bucheton, 1995: 235), estes 

actos verbais devem ser tidos em conta na actividade de planificação. 

Nas práticas que observámos, este contributo potencial das TAS não parece ser 

muito aproveitado. Precisando, a planificação das actividades é da exclusiva 

responsabilidade do professor e desconhecida do aluno, que raramente sabe para onde 

vai e que não toma decisões quanto aos caminhos a trilhar, entendendo que a sua 

explicitação é mais uma das muitas atribuições do professor. 

Por outro lado, e na maior parte dos casos, o professor exerce estas atribuições 

em momentos anteriores à aula (pelo menos A e C, os únicos que nos forneceram as 

suas planificações), em função de considerações várias, como os conteúdos, as progressões 

de ensino ou as actividades dos manuais. O professor organiza portanto o acontecimento 

pedagógico-verbal sozinho, alienando frequentemente a dimensão do sujeito para quem 

se dirige e preocupando-se preferencialmente com outra ordem de questões, entre as 

quais avulta a relação obrigatória que mantém com os programas oficiais e a vontade 

de cumprir uma planificação mais alargada, por unidade, realizada na escola pelo grupo 

disciplinar (d. no Anexo, volumes II, III, IV e V). 

Assim, apesar da abertura perante as solicitações dos alunos e da boa-vontade 

em lhes dar resposta, os professores pouco se servem delas, seja para a gestão interna 

da aula onde acontecem, resistindo à alteração do roteiro previamente determinado, 

seja para a planificação das actividades das aulas seguintes. Relembrem-se aqui estudos 

como os de Donnay & Charlier (1990), Malamah-Thomas (1987) ou Tochon (1989a, 

1989d, 1990a, 1990b, 1993), que apontam para a existência de uma dinâmica produtiva 

entre as três fases do processo de planificação, dinâmica essa que, no caso concreto dos 

nossos episódios, não é muito notória, excepto em certos momentos do corpus B, que 

assinalámos na devida altura: "the teacher acts upon the class, but the class reaction 

subsequently modifies his next action, and so on. The class reaction becomes in itself an 

action evoking a reaction in the teacher, which influences his subsequent action" 

(Malamah-Thomas, 1987: 7). 

O aproveitamento das TAS para a planificação do acto pedagógico, de modo a 

que transpareça uma concepção de conjunto, como um único e mesmo fenómeno com 

duas vertentes, a do ensino e a da aprendizagem, pode ser perspectivado relativamente 

às três fases da planificação (d. Donnay & Charlier, 1990; Malamah-Thomas, 1987; 

Tochon, 1989a, 1989d, 1990a, 1990b, 1993): pré-activa ou preparatória (concepção dos 

roteiros ou planos); local, interactiva ou in vivo; post-activa (reorganização em função dos 

episódios pedagógicos concretos). 

769 



Secção II • Capítulo 4 

• Planificação interactiva 

Comecemos a nossa discussão pela planificação interactiva, isto é, a gestão em 

tempo real dos roteiros de aula. 

As TAS, geridas pontualmente de um modo breve, estão na origem de regulações 

locais da interacção pedagógica mas raramente provocam reestruturações do plano 

traçado. Significa isto que o professor opta quase sempre por manter decisões anteriores, 

confiante na sua justeza e eficácia, preservando antes de mais uma lógica de ensino e 

não a deixando abalar pelas histórias de aprendizagem. Esta atitude, que denota alguma 

rigidez face ao roteiro e ao tempo pedagógico, explica de certo modo os formatos 

pedagógico-comunicativos observados. Note-se que estudos vários, realizados pelos 

autores acima referidos e ainda por Clark & Peterson (1986) e Donnay & Charlier (1990: 

35), encontram semelhante dependência do docente face a decisões tomadas 

anteriormente à aula, sublinhando os seus efeitos negativos na construção interactiva 

do acontecimento. 

Importa referir, para melhor compreender esta actuação do professor, que 

abordamos aqui uma questão especialmente crítica e delicada, que se prende em 

particular com a gestão da complexidade inerente a qualquer aula, tendo em conta a 

necessidade de tomar decisões em tempo real, sopesando diferentes ordens de razões, 

nem sempre lógicas ou coerentes entre si, como por exemplo a necessidade de 

compatibilizar aspectos sociais com aspectos individuais e de hierarquizar múltiplos 

factores e constrangimentos que influenciam em direcções contrárias o trabalho verbal 

(esta questão será retomada à frente). A este propósito, Puren fala numa série de "duplos 

constrangimentos" que pesam sobre a gestão da aula, referindo que as decisões tomadas 

não obedecem a uma lógica única ou coesa, sendo frequentemente contraditórias e 

conflituosas: "iI n'y a pas dans la réalité des pratiques quotidiennes de position 'médiane' 

ou un mode de gestion 'moyen' possibles" (1993: 11). Compreender estas decisões exige 

que o observador se debruce sobre a realidade de cada episódio: "la rationalité didactique 

est constituée en réalités de rationalités partielles, locales, successives et différentes" 

(1993: 11). Note-se nesta óptica que o próprio professor, e não só o aluno, se encontra 

durante estes episódios numa situação de problema ou de dilema profissional. 

Como alargar, ao nível da gestão local da aula, ou melhor, da realização passo a 

passo do plano, as possibilidades de incidência das TAS na construção de uma interacção 

negociada? 

Tochon (1989 a; 1989b; 1990b; 1993) é um autor bastante significativo no estudo 
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que faz desta questão, a partir de técnicas de análise de conteúdo de entrevistas não 

directivas com professores. O autor considera que no próprio conceito de planos em 

acção está implícita uma ideia de adaptação: 

"iI est important de retenir que la planification ( ... ) est en constante adaptation: les 
interactions pédagogiques peuvent provoquer des modifications qui portent sur les contenus 
et sur la maniere de les traiter. Les réactions des éleves entrament parfois des mutations 
dans les plans de l'enseignant(e) ( ... ). Un modele réaliste de la planification, viable en 
classe, doit être adaptatif" (Tochon, 1993: 89). 

Esta reconstrução adaptativa do plano em situação exige do professor uma grande 

disponibilidade face ao momento presente, receptividade às reacções dos alunos, flexibilidade 

face a decisões anteriores, capacidade de escuta e de interpretação, só possíveis se 

dispuser de uma grande dose de energia libertada pela rotinização de um certo número 

de tarefas e pela programação das actividades pedagógicas (d. ainda Waendendries, 

1995b). Puren sublinha nesta medida ,o papel da programação na construção negociada 

da aula, porque permite ao professor economizar energias que canaliza para a situação 

didáctica concreta (1993: 12-13). Neste sentido, o bom professor é capaz de: "capter avec 

une sensibilité suffisante les dysfonctionnements et les imprévus pour passer au bon 

moment, comme le ferait un pilote d'avion, du pilotage automatique au pilotage manuel" 

(1993: 13). 

Exige, finalmente, um conhecimento contextuaI que oriente a definição de novos 

rumos sem perder de vista a organização mais global do processo de ensino/ 

aprendizagem em função de grandes objectivos pedagógico-didácticos. Mais 

concretamente, o professor deverá ser capaz de tomar decisões em tempo real quanto à 

pertinência em alterar os rumos interaccionais, deixando-se guiar pelas intervenções 

dos aprendentes, aspecto que, segundo estudos de Waendendries (1995b) e Tochon 

(1989a; 1989b), parece colocar alguns problemas sobretudo em docentes menos 

experimentados. 

Ligada a esta problemática está ainda a da capacidade de improvisação 

contextualizada do professor (d. noção em Tochon, 1992b). Citando Yinger (1987), o autor 

define o professor expert na prática de um ensino interactivo como aquele que possui a 

capacidade de improvisar a partir de planos inspirados nas experiências sobre o terreno, 

ou seja, que se desloca continuamente entre um saber estruturado e a consciência de 

uma interacção15 (1989a, 1990b, 1992b; ver ainda 1989c, ou 198ge, sobre o tipo de 

15 Atente-se nas palavras do autor: "le fonctionnement de l'expert est souvent 'improvisationnel' dans 
le sens qu'i! (ou elle) est sensible aux éléments du contexte relevant de ses but majeures ( ... ). Un (ou une) 
expert peut abandonner des buts non prioritaires si les indices contextueIs indiquent qu'une accommodation 
de l'action en cours pourrait s'avérer plus fructueuse, que la persistance d'une orientation correspond 
soudain peu au nouvel environnement en train d'émerger. II s'agit d'une adaptation continue" (Tochon, 
1992b: 12). 
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conhecimento do expert). Ensinar em interacção consiste assim em estabelecer escolhas 

locais, que são sempre dialécticas, a partir de uma recolha e interpretação de indícios 

relativos ao processo de aprendizagem. 

• Planificação preparatória das TAS 

Importa ainda reflectir sobre o modo como as decisões tomadas aquando do acto de 

planificação propriamente dita da aula, num momento que a antecede, podem favorecer a ocorrência 

de TAS e promover momentos de negociação mais partilhados e pa~ticipados pelos 

alunos. Dito de outro modo, interessa-nos aqui discutir de que modo a planificação 

pode, em si mesma, constituir um instrumento de aproximação do discurso de ensino 

com o discurso de aprendizagem, resultante de um pensar conjunto desses dois mesmos 

discursos e da vontade de, na aula, os preservar enquanto tal. 

De acordo com os estudos de Tochon, o modo de gestão local das solicitações 

dos aprendentes que relevámos corresponde a um pensamento profissional fortemente 

enraíza do que encontra correspondência numa determinada forma de planificar. Em 

situação de aula, o professor, muito ocupado em fazer evoluir a interacção no sentido 

previsto e em gerir o tempo e espaço comunicacionais de acordo com as actividades de 

linguagem planificadas, fica pouco disponível para tomar decisões mais autónomas 

quanto à pertinência de integrar as intervenções dos alunos ao nível de uma organização 

hierarquicamente superior da aula, tendo em conta que essas decisões dependem sempre 

de múltiplos e nem sempre conciliáveis factores. Nesta linha, julgamos que é de todo o 

interesse reflectir em formas de conceber a planificação que traduzam já uma forte preocupação 

adaptativa, isto é, que prevejam actividades onde a iniciativa dos alunos é requerida e 

cujo desenrolar assente na qualidade dessas iniciativas. Retomam-se neste ponto os 

princípios da acção pedagógica que evocámos no início desta reflexão, nomeadamente 

a necessidade de conçeber actividades pedagógico-verbais que estimulem a participação 

do aprendente e que dela dependam. 

De um modo mais conciso, o professor procurará, através dos seus planos, construir 

um projecto de intervenção capaz de promover a adaptação pedagógica. Ao planificar, 

prevê por conseguinte a adaptação à fase interactiva na qual estão presentes e são 

influentes os alunos reais, o que lhe permite estar, durante a aula, mais disponível para 

a gerir. Charlier refere, a este propósito, diferentes graus de "adaptabilidade da 

planificação" (1989: 128-130), que faz depender do tipo de decisões tomadas pelo 

professor quando planifica, nomeadamente do grau de flexibilidade e de abertura que 

revelam quanto às possibilidades de intervenção do aprendente (d. conceito de decisões 
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"tout court" e de decisões "condicionadas", estas últimas, de acordo com o estudo 

empírico realizado pela autora, representando exclusivamente 8% das decisões do 

docente; d. ainda Altet, 1992). 

Parafraseando Tochon (1990b), falamos numa "adaptação bem planificada", e 

justificamos o conceito pela necessidade de, por um lado, pôr em prática o conceito de 

adaptação e, por outro, não perder, por tal, um fio condutor e macro-estruturador do 

processo de ensino/aprendizagem, da responsabilidade do professor-mediador. 

Esta planificação faz-se por "objectos metodológicos" (d. Puren, 1993: 12-13), de 

modo a deixar o professor mais disponível para se dedicar à sua gestão com os alunos e 

liberto para tomar decisões complexas em função das informações imprevistas que vai 

recolhendo na turma relativamente à evolução da situação didáctica. Estes objectos 

metodológicos programados, para cumprirem as funções aqui em discussão, norteiam

se segundo princípios pedagógicos que dão lugar à participação e implicação dos alunos 

na interacção da aula. Assim, o professor não planifica a sua actividade, nem a do 

aluno, mas prevê actividades que, na aula, constrói com o aluno em situação de co

produção (d. Halté, 1995: 68). 

As propostas de Vieira (1993b: 142) quanto à análise da natureza das actividades 

pedagógicas, propondo uma escala gradativa (se mais controladas ou mais livres, se de 

resposta mais aberta ou mais fechada, se mais centradas no professor ou no aluno), ou 

dos seus modos de realização (se mais autónoma ou colaborativa), são concretizações 

precisas quanto à construção de actividades deste tipo, a que chamamos de gestão 

colaborativa e definimos como aquelas cuja execução é da responsabilidade conjunta do 

professor e dos alunos, resultando da negociação de intenções e da aproximação de 

projectos e de discursos (d. Kumaravadivelu, 1992: 42). 

Note-se que estas actividades abrem hipóteses múltiplas de funcionamento 

interactivo da aula e integram o sujeito aprendente no centro da sua estruturação. 

Reduzem assim a rigidez e directivismo do discurso pedagógico, reorientando a atenção 

do professor e a do aluno para sentidos únicos: "c'est la faiblesse de l'interactivité qui 

condamne le discours magistral à l'inopérance ou aux seuls effets d'incidence et c'est, 

correlativement, dans le contrôle conjoint des énoncés produits que l'élêve apprend" 

(Halté, 1995: 68). 

Do corpus B chega-nos uma prática pedagógica original de planificação de 

actividades como estas, que considerámos de extremo interesse no quadro do nosso 

estudo: a estimulação de TAS como estratégia de acesso ao sentido de textos escritos 

mais complexos, apostando o professor nas capacidades de inferência semântica dos 
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alunos e apelando para a sua iniciativa na resolução colectiva de problemas 

individualmente constituídos (d. Anexo, volume III, B4, 4° passo; B5, 5° passo; B16, 3° 

passo; B20, 5° passo). 

Verificámos que estes momentos são muito participados, com uma grande 

concentração de TAS, bem aceites pelos alunos e que propiciam intervenções bastante 

pertinentes e apelativas de tratamentos metacognitivos e da indução da actividade 

cognitiva de descoberta, a partir dos indícios semânticos presentes no texto. 

Este tipo de actividade foi identificado exclusivamente em tarefas ~e compreensão 

escrita, como dissemos, o que explica que o sentido ou certas dimensões mais latas 

constitutivas do discurso enquanto produto textual sejam invariavelmente os seus 

objectos ou tópicos de referência. Pensamos que a lógica pedagógica em que assenta se 

pode, no entanto, estender a outras tarefas de linguagem, inclusivamente àquelas que 

se orientam para a aquisição de conhecimentos sobre o sistema da língua. Concretizando, 

trata-se aqui de planificar actividades onde novos saberes e novas competências são 

construídos (e não transmitidos) colectivamente, a partir de solicitações dos alunos 

motivadas nas interrogações particulares que a realização das tarefas propostas lhes 

suscitam, ou de situações didácticas que favoreçam o questionamento, a formulação de 

hipóteses, a inventariação de problemas, actividades que abrem espaços planificados 

para a iniciativa dos alunos, variando-a assim como à natureza dos obstáculos discursivos 

criados (d. Halté, 1994, quando inventaria algumas consequências didácticas de um 

novo pensamento sobre a comunicação na aula; sobre o papel das tarefas como elemento 

organizador da planificação no quadro de uma abordagem comunicativa, ver Germain, 

1993b: 70). 

Ao planificar estas actividades, importa que o professor seja capaz de provocar 

conflitos sociocognitivos adaptados ao público, estimulando operações de confronto de saberes 

que conduzam a novas aprendizagens, o que implica que diagnostique as capacidades 

de tratamento da informação verbal dos seus alunos (d. a noção de zona de desenvolvimento 

próximo de Vygotsk.i, 1985, retomada por Bruner, 1983b). Por outro lado, importa que o 

problema a resolver seja verdadeiramente levantado pelo aluno e não pelo professor, 

isto é, que as tarefas propostas não se limitem a colocá-lo perante a questão que deve 

resolver, mas antes que induzam operações de problematização (d. Berthoud, 1993: 73). 

Esta prática permite ainda, de acordo com as expectativas que formámos a partir 

dos dados do corpus, incrementar o grau de pertinência pedagógica das solicitações e da 

troca na sua globalidade, nomeadamente complexificando e fazendo variar os objectos 

de referência, elevando o nível cognitivo dos problemas, promovendo a articulação 

mais estreita entre a solicitação e a tarefa ou estimulando a activação de estratégias de 
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aprendizagem mais diversificadas, tais como as que incidem no domínio dos processos. 

As considerações que acabámos de fazer chamam a atenção mais uma vez para a 

pertinência de uma análise prévia das tarefas no que diz respeito aos comportamentos 

verbais dos aprendentes que supõem. Importa nesta linha que o professor identifique 

aquelas que pressupõem uma postura mais activa dos aprendentes, traduzida no nosso 

caso pelas frequentes solicitações. Germain (1991, 1993b) refere algumas dessas 

actividades, baseando-se em estudos empíricos, nomeadamente a de resolução de 

problemas e de "lacunas de informação" (d. também Pica & Doughty, 1988; Pica, 1992). 

Note-se que esta proposta metodológica permite fazer das TAS uma prática de 

sala de aula planificada e não meramente aleatória, ou seja, permite concebê-las como 

forma possível de pensar a aula e não só como resultado da gestão em tempo real da 

planificação. Deste modo se pode incrementar consideravelmente a média e a qualidade 

destes episódios, que, como vimos, dependem bastante das actividades de linguagem. 

• Planificação post-activa 

Os dados que os alunos fornecem durante as TAS quanto ao seu estado de 

aprendente podem ser utilizados pelo professor na organização do processo de ensino/ 

aprendizagem. Referimo-nos aqui ao trabalho post-activo de planificação, cuja qualidade 

assenta, do nosso ponto de vista, no modo como integrações deste tipo são feitas. Este 

pensar conjunto da actividade do docente e da do aprendente pressupõe da parte do 

professor a capacidade de recolha de dados no terreno, sua análise e consequente 

diagnose de problemas, traduzindo-se na esquematização de planos de intervenção 

eficazes (d. Secção I, capítulo 2, quando nos referimos à componente clínica da 

competência profissional; d. ainda, à frente, a noção do professor como um investigador 

do terreno). 

No âmbito desta problemática, as reflexões que têm vindo a ser feitas nos últimos 

anos relativamente à formação de um aprendente mais empenhado na sua aprendizagem 

e mais capaz de nela intervir referem com grande insistência o papel que pode assumir 

a sua participação activa nas decisões pedagógicas quanto à planificação (d. experiências 

relatadas em Budd & Wright, 1992; ver ainda Holec, 1988; Nunan, 1992, e Bloor & 

Bloor, 1988, sobre a negociação de programas)16 . 

Algumas intervenções de solicitação do aluno, aquelas que forem consideradas 

pelos sujeitos da aula como mais pertinentes, podem neste sentido constituir o ponto de 

16 Esta participação, por não ser habitual, provoca uma primeira reacção de espanto e mesmo de 
rejeição dos alunos, que todavia depressa a ela aderem (cf. relatos em Budd & Wright, 1992, a partir de 
diários de aprendizagem). 
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partida para actividades de planificação negociada de episódios pedagógicos mais úteis 

porque directamente relevantes para os aprendentes. Estamos em crer que este tipo de 

aproveitamento das TAS, que beneficia do bom clima relacional da turma, tem efeitos 

na representação de aula e dos direitos e deveres dos vários sujeitos que nela se 

encontram, promovendo ainda a motivação. 

Concretizando, frequentes solicitações a propósito de um mesmo conteúdo, em 

movimentos onde os alunos manifestam generalizadamente a sua dificuldade, podem 

ocasionar uma paragem na progressão da aula destinada à concepção de actividades de 

outro tipo que dêem resposta a essa mesma dificuldade. Pensamos ainda-nas solicitações 

que assumem uma finalidade afectivo-relacional, revelando atitudes várias perante a 

aula. Exemplificando, sucessivas recusas ou sinais de enfado perante as propostas do 

professor podem estar na origem de uma avaliação dos processos didácticos e de uma 

negociação de novas actividades (d., no mesmo sentido, Vieira & Moreira, 1993). 

As planificações colaborativas implicam obviamente que a turma desenvolva um 

certo grau de consciência metapedagógica ou didáctica (d. Vieira & Moreira, 1993), ou 

seja, que adquira algum conhecimento sobre os conceitos pertinentes envolvidos no 

acto d~ ensino I aprendizagem do francês (objectivos, conteúdos, estratégias, modos de 

aquisição, etc). Um trabalho sistemático orientado para esta consciência é condição para 

o exercício de uma tal prática. Vieira & Moreira (1993) fazem algumas propostas quanto 

a modos de conceber este mesmo trabalho, com o qual "o professor procura adaptar os 

seus procedimentos a cada uma das suas turmas, uma vez que a escolha das actividades 

(e dos materiais) é negociada com os alunos" (Vieira & Moreira, 1993: 130; d. o conceito 

de aluno como "um pensador e um planificador" em Tochon, 198ge: 77). Neste mesmo 

sentido, os programas de ensino aconselham os professores a treinarem os alunos a 

tomar posição face à metodologia proposta, eventualmente avançando com sugestões 

(d., por exemplo, as propostas de grelhas de auto-avaliação nos programas de LE em 

Ministério da Educação, 1991a). 

Conclusão 

Um dos grandes problemas das práticas investigadas prende-se com a postura de 

excessiva subordinação das TAS relativamente ao professor, por um lado, e ao saber, 

por outro. Assim, a concepção de ensino I aprendizagem nelas presente aliena uma 

dimensão fundamental de construtivismo e de subjectividade, seja no que toca à relação 

pedagógica, seja no que diz respeito à aprendizagem da língua, favorecendo um circuito 

unívoco entre o professor e o aluno, constituído em torno de um objecto formal de 

apropriação. 
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A reorganização da aula no sentido de incrementar as possibilidades que oferece 

como contexto de aprendizagem social e colectiva assente numa interacção pertinente 

entre os sujeitos e, com ela, a reorganização da relação pedagógica com o saber, aceitando

se o seu carácter provisório e de construção resultante de uma actividade pessoal, bem 

como a sua especificidade enquanto organismo vivo que depende dos sujeitos que o 

criam e das situações em que surge, são, na linha destas ideias, dois princípios 

pedagógicos que, a par com as finalidades específicas da aprendizagem das línguas 

estrangeiras em contexto escolar, devem organizar uma reflexão metodológica orientada 

para a rentabilização de episódios interactivos como as TAS .. Nesta mesma linha de 

pensamento, Garnier, Bednarz & Ulanovskaya defendem: fIle passage d'un modele 

pédagogique dans lequell'apprenant est dépendant de l'expert-professeur, à un modele 

dans lequel l' apprentissage est une résultante des interactions multiples qui peuvent 

être suscitées dans la classe" (1991b: 267). 

Note-se que está aqui em causa uma postura pedagógica claramente orientada 

para o desenvolvimento da autonomia do aprendente de línguas. Nesta linha, 

concordamos com André, quando escreve: "parler de l'autonomie en DDL, ce n'est pas 

spéculer sur une nouvellecomete, c' est, objectivement, présenter des éléments concrets 

qui permettront de construire des hypotheses de travail, d'élaborer des stratégies 

d'enseignement et d'entreprendre des actions dans le cadre de l'enseignementl 

apprentissage" (André, 1989: 109). Em particular, uma finalidade autonomizante no 

ensino escolar pressupõe que o aprendente assuma como seu um projecto de 

aprendizagem e que possua meios individuais adequados para o levar a cabo (d. noção 

de aprendente autónomo desenvolvida no CRAPEL, centro que, desde 1973, tem procurado 

trabalhar teorica e metodologicamente esta orientação pedagógica; ver, em particular, 

Abe, Henner Stanchina & Regent, 1978; Abe, Henner Stanchina & Smith, 1975; Cembalo 

& Holec, 1973; Gremmo & Holec, 1973; Holec, 1986/1987). 

Em termos globais, uma preocupação autonomizante em contexto escolar 

pressupõe um certo número de condições que temos vindo a evocar, entre as quais (ver 

Andrade & Araújo e Sá, 1992, 1993; Cembalo & Holec, 1973; Dickinson & Carver, 1992; 

Duda, 1984, 1988; Henner Stanchina 1986/1987; Holec, 1979, 1989a, 1989b, 1989c, 1989d, 

198ge, 1989i; Vieira, 1992b, 1993a; Wenden & Rubin, 1987): 

uma nova atitude para com o acto de ensinar 1 aprender e para com o saber; 

a integração como objectivo e conteúdo do curso da competência de 

aprendizagem; 

a explicitação, pela consciencialização, de modos possíveis de desenvolvimento 
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dessa competência, em referência a um saber preciso; 

a elaboração de uma metodologia adequada, centrada em actividades de 

reflexão e experimentação; 

a partilha da responsabilidade pelo processo de ensino / aprendizagem; 

a diversidade das formas de organização da interacção, com ênfase particular 

no trabalho colaborativo. 

Aceitando e pondo em prática estas condições, cada turma encontrará o seu próprio 

percurso de autonomia, já que, como lembra Holec: "la démarche de l'autonomie n'est 

pas une méthode qu'il suffirait de maitriser, ce n'est pas une méthode du tout, mais 

plutôt une attitude structurante, un 'tropisme' que chacun peut mettre à profit à sa 

maniere dans sa situation pédagogique" (1989i: 130). 

As ideias aqui em foco são de elevado interesse e valor educativo pois permitem 

integrar o ensino/aprendizagem disciplinar na esfera mais alargada da formação do 

sujeito individual, transformando um projecto instrucional num projecto educativd7 • 

2. A qualidade das práticas e as características pedagógico-comunicativas das 

situações 

As propostas para o enriquecimento das práticas das TAS que avançámos no 

ponto anterior pressupõem um certo número de condições que passam pelas qualidades 

da comunicação pedagógica. Queremos com isto dizer que a renovação do que se faz 

em aula de línguas, qualquer que seja o aspecto considerado, obriga a repensar as 

circunstâncias comunicacionais desta mesma aula ou, mais propriamente, o modo como, 

pela palavra, professor e alunos a organizam, considerando que actividade verbal e 

actividade de ensino/aprendizagem são dois processos inextrincáveis, isto é, duas faces 

de um mesmo fenómeno que mutuamente e em dinâmica se constituem (Bucheton, 

1995; Halté, 1995). Discutir a cultura comunicacional da aula reenvia assim para os 

modelos pedagógicos postos em prática na escola. 

Neste momento queremos explicitar quais as representações de comunicação 

pedagógica presentes nas propostas de enriquecimento que acabámos de apresentar, 

assim como o que implicam quanto aos perfis dos sujeitos envolvidos. 

17 Note-se que trilhar os caminhos da autonomia é tarefa que se defronta com inúmeros obstáculos, 
devidos em grande parte à tradição escolar, às representações dos sujeitos pedagógicos e às expectativas 
sociais. Neste sentido, Vieira (1994) problematiza em termos deontológicos os princípios de uma pedagogia 
assim orientada. 
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2.1. A aula de LE: condições socio-verbais para a construção de TAS de qualidade 

Identificámos ao longo do estudo empírico alguns aspectos caracterizadores da 

comunicação em aula de línguas ligados às escolhas pedagógicas dos sujeitos, tendo-os 

relacionado com formatos de TAS pouco estimuladores da aprendizagem verbal porque 

inibidores de actividades e operações de linguagem importantes quanto ao alcance dos 

objectivos da situação verbaPs . 

Repensar tais condições comunicacionais no sentido em que o fizemos atrás, 

leva-nos, numa primeira análise, a opor um modelo como o descrito a um outro, que, 

com Santos (1987), denominamos de interaccional e que assenta numa maior solidariedade 

pedagógica, isto é, que fomenta inter-relações dos sujeitos entre si e com o saber, supondo 

o professor e os alunos como co-adjuvantes dum processo em que se encontram 

igualmente empenhados, embora o façam de um modo especializado, em função de 

papéis, competências e saberes próprios. Recorrendo às palavras da mesma autora, que 

entende que um modelo deste tipo instaura a componente moral na educação, podemos 

defini-lo como uma perspectiva interaccional do acto pedagógico que fomenta no sujeito 

a consciência da sua individualidade e lhe proporciona a comprovação, pela experiência 

vivida, de que só no espaço comunitário pedagógico-comunicativo é possível, pela 

acção solidária e cooperante com os outros, o aprofundamento do universo de cada um 

(Santos, 1987: 619). 

Confronte-se esta perspectiva comunicacional com o modelo experiencial 

construtivista proposto por Kohonen (1992: 30-32), que realça uma relação cooperativa e 

de partilha entre os actantes, aparecendo o professor como um membro do grupo 

facilitador das aprendizagens, capaz de gerir um currículo aberto e dinâmico, que 

valoriza as experiências dos seus alunos e compreende a aprendizagem como um 

processo de descoberta e de construção pessoal em situação de negociação e 

transformação progressivas do saber (d. ainda Toussaint, 1986). 

A concretização do modelo experiencial construtivista coloca no centro da relação 

pedagógico-comunicacional, com todas as consequências que daí advêm, um processo de 

negociação (d., para uma discussão, Secção I, capítulos 2 e 3, em particular com Boyer, 

Butzbach & Pendanx, 1990: 224, que o consideram como uma das chaves para a renovação 

das práticas, por permitir repensar uma pedagogia para a comunicação e a autonomia). 

A este propósito, Richterich afirma: "Une pédagogie de la négociation est résolumment 

systémique et dynamique. Elle traite l'enseignement/apprentissage d'une langue 

18 Cf. Py (1989, 1990), quando relaciona o modo como os sujeitos definem a situação de comunicação 
com as oportunidades de aprendizagem que criam. 
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étrangere comme un projet que des individus réalisent ensemble dans le cadre d'une 

institution" (1985: 124). 

Um dos aspectos mais atraentes de uma pedagogia da comunicação prende-se, na 

nossa óptica, com o facto de aceitar, prever e estimular a participação do aprendente no 

projecto pedagógico da aula, como sujeito interpretativo que propõe, se envolve, opera, 

cria, produz e constrói socialmente saberes, estando presente no discurso enquanto 

sujeito verbal. Relacionando com um projecto pedagógico mais lato, este modo de 

conceber a comunicação instrucional remete para uma forma de pensar em conjunto o 

ensino e a aprendizagem, isto é, de pôr em confronto um discurso interventivo e um 

discurso de apropriação e de conceber as relações que ambos estabelecem entre si (d., 

no capítulo 3, concepções socioconstrutivistas da aprendizagem que colocam a interacção 

social no centro da sua problemática, e Bucheton, 1995). 

Note-se que a observação dos nossos episódios didácticos nos permite afirmar 

que existem na aula condições e possibilidades, embora não suficientemente exploradas, 

para a prática de uma pedagogia comunicacional deste tipo. Parece-nos pois realista 

pôr em causa e desconstruir uma postura de fatalismo, algo descomprometedora e 

simplista, face à interacção pedagógica, entendida apressadamente como aquela em 

que tudo se encontra de tal modo previamente definido e centralizado na figura do 

professor que se tornam inúteis discussões deste tipo. Está aqui em causa ainda a 

coexistência de modos comunicacionais eventualmente contraditórios, de definição local, 

embora em termos quantitativos alguns predominem sobre os outros por corresponderem 

a práticas escolares ideologicamente mais bem enraízadas (d. Kramsch, 1985). 

2.1.1. O contrato pedagógico-didáctico colaborativo 

o que temos vindo a dizer conduz-nos a uma outra noção importante no actual 

estado do pensamento didáctico, já discutida neste trabalho, a de contrato pedagógico

-didáctico19, a qual, por sua vez, evoca um conceito de aula, de relação pedagógica e de 

sujeito-actor (d. Secção I, capítulo 2, e Reuter, 1995: 253, quando refere que este é um 

dos poucos conceitos específicos da Didáctica). 

Tendo em conta o que já foi afirmado neste texto sobre o contrato pedagógico, 

nomeadamente quando o entendemos como uma explicitação das regras sociais que 

regulam a participação dos sujeitos numa situação institucional precisa, regras a partir 

das quais a identidade dos protagonistas que inter-agem se constrói, assim como as 

19 Alguns autores distinguem entre contrato pedagógico e contrato didáctico, este último sendo mais 
específico por englobar a dimensão do conteúdo disciplinar (d. Ortolland, 1991: 39). 
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representações e expectativas que formam da situação social, pensamos que é de toda a 

pertinência a clarificação negociada das condições que, em cada situação precisa, o 

configuram. 

Esta clarificação permite dar a conhecer aos sujeitos as intenções que perseguem 

no quadro da relação que experienciam, assim como as suas obrigações e deveres, 

tomando visíveis as opções pedagógicas e relacionando-as continuamente com as práticas 

quotidianas: "Le 'contrat de communication' lie les partenaires dans une sorte d'alliance 

objective qui leur permet de co-construire du sens tout en s'auto-Iégitimant" (Charaudeau, 

1993: 126). Neste sentido, construí-lo publicamente é uma das condições fundamentais 

para uma comunicação pedagógico-didáctica menos conflituosa (d. estudos de COlaniz, 

1990a, 1990b), e um meio fundamental de autonomia para o aprendente (d. Jonnaert, 

1988). Dito de outro modo, este último precisa de conhecer o que se faz, o que se pode 

fazer, porquê, como e quando, para que se possa responsabilizar pelas acções 

pedagógicas, assumi-las como suas e partilhá-las com o docente. 

O contrato deve ser entendido como uma construência, isto é, ele tem um carácter 

evolutivo que acompanha a consolidação e a dinâmica da relação pedagógica, ao mesmo 

tempo que as suas cláusulas variam em função dos contextos pedagógicos, com as 

experiências subjectivas dos sujeitos (d. a distinção que faz Charaudeau, 1993, entre 

contrato de comunicação e contrato de turma). 

Assim, pela consensualidade, variabilidade e intersubjectividade das suas regras, 

o contrato pedagógico é sempre, por um lado, um instrumento de compreensão da 

situação de ensino/aprendizagem que permite reflectir sobre ela e avaliá-la e, por outro, 

um meio de conceber o envolvimento efectivo do aluno, reunindo num único os projectos 

educativos individuais dos vários sujeitos presentes2° . Deste modo, é sempre e também 

uma condição de crescimento da relação pedagógica. 

Compreende-se de tudo aquilo que dissemos que repensar as cláusulas do contrato 

pedagógico é um meio útil, para o didacta como para os sujeitos que se encontram no 

terreno, de promover uma inovação assente no real. Atentemos assim nas qualidades 

reguladoras de um contrato adequado às práticas comunicativas de que temos vindo a 

falar, que chamámos de colaborativo, observando-o quanto ao conceito de aula de que 

parte, à relação pedagógica que preconiza e aos papéis sociais e discursivos dos sujeitos 

que define. 

20 Confronte-se com a noção de devolução didáctica de Jonnaert (1988: 34-35), a partir de Brousseau 
(1984). A noção remete para a passagem do dever de ensinar ao dever de aprender, entendida como condição 
de aprendizagem: "un systeme d'enseignement excluant toute dévolution, ne peut en aucun cas se définir 
comme processus d'apprentissage" Gonnaert, 1988: 34-35). 
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2.1.1.1. Do conceito de aula ... 

A especificação das liberdades e obrigações que unem, em circunstâncias dadas, 

dois ou mais sujeitos em torno de um mesmo projecto assenta numa determinada 

representação da situação social, e, mais propriamente, das suas finalidades no quadro 

de sistemas socio-ideológicos alargados, responsáveis por parte dos sentidos que são 

atribuídos às vivências dos interactantes. 

No quadro em que nos movemos, e na sequência de reflexões anteriores (cf. 

Secção I: capítulo 2, quando expusemos uma concepção construtivista da aula), entende

se que a aula de LE é uma situação institucionalizada expressamente constituída em 

função de finalidades educativas e pedagógicas, onde inter-agem, com estatutos e funções 

diferenciados mas complementares, sujeitos que se reconhecem mutuamente nessa 

diferenciação e que partilham um mesmo projecto, colaborando na sua concretização. 

A aula é organizada em função de um série de decisões dependentes dos princípios 

pedagógicos dos sujeitos, principalmente do professor, e ainda de instruções oficiais, 

embora se construa colectivamente num tempo e num espaço reais, onde essas decisões 

se actualizam de acordo com racionalidades locais, só compreensíveis no quadro da 

situação concreta. Neste sentido, está nela continuamente presente uma dimensão de 

abertura e de possibilidade que deixa os sujeitos confiantes quanto à sua adequação 

enquanto contexto de ensino/aprendizagem. 

A aula enquanto evento colectivo é assim um local onde se constroem novos 

saberes em colaboração, ou seja, uma ocasião de viver experiências cognitivo-verbais 

ricas, diversificadas e significativas. 

o conceito de aula enquanto locus de ensino/aprendizagem depende de um certo 

número de escolhas pedagógico-didácticas, a partir das quais ficam marcados os 

territórios respectivos de actuação do professor e do aluno. No quadro preciso do nosso 

trabalho, essas escolhas incluem: 
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conceber o processo pedagógico como colaborativo, apostando na negociação; 

promover o envolvimento interactivo dos sujeitos na construção da aula; 

favorecer a aproximação do professor e do aluno entre si, e de ambos com a 

língua; 

apostar em actividades que promovam a consciência verbal e dos processos. 
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2.1.1.2 .... A relação pedagógica ... 

A condição essencial da relação pedagógica preconizada pelo contrato colaborativo 

é a existência de uma convergência de intenções da parte de quem o subscreve, a qual 

funciona como quadro interpretativo comum das acções pedagógico-verbais que têm 

lugar na aula (d. Kumaravadivelu, 1991: 99, e 1993, quando fala numa pedagogic 

perestroika, ou seja, numa reestruturação fundamental da relação pedagógica que visa 

aproximar o projecto interventivo do professor do projecto de apropriação do aluno; d. 

ainda Dalgalian, Lieutaud & Weiss, 1981: 23-30, e Widdowson, 1987, sobre a nova 

relação pedagógica pressuposta pela pedagogia não-directiva).Tal convergência supõe 

um trabalho explícito e negociado sobre as representações que os sujeitos possuem da 

situação específica em que se encontram, trabalho por meio do qual definem plataformas 

consensuais e dinâmicas orientadoras do processo pedagógico-didáctico. 

Está aqui em causa uma reflexão pública que torna visíveis os princípios 

pedagógicos que norteiam o trabalho da turma e que os relaciona com concepções sobre 

o que significa, naquela situação precisa, ensinar e aprender o francês. Concretizando, 

uma relação pedagógica de convergência obriga a negociar ideias quanto: 

às finalidades do processo educativo concreto; 

à natureza do saber; 

às actividades mais pertinentes; 

aos papéis respectivos de cada um dos sujeitos; 

às atitudes que favorecem o processo. 

Dabene reforça este último objecto de negociação, considerando-o: "une donnée 

fondamentale qui détermine toute l'attitude des apprenants confrontés à un savoir 

nouveau et à de nouveaux modes de relation avec ce savoir et à ceux qui le dispensent" 

(1990a: 17; d. ainda Sanchez, 1979: 58). 

Uma representação convergente dos aspectos mencionados permite à turma o seu 

efectivo envolvimento em processos cooperativos de tomada de decisões quanto à forma 

de pôr em prática o ensino/aprendizagem do FLE, decisões essas que partem de um 

pensar conjunto dos dois discursos que nele intervêm, o do professor e o do aluno (d. 

Steffen, 1991: 135, quando fala num modo de gestão colaborativa da aula como forma 

de promover um novo tipo de relação social que desbloqueie a participação do 

aprendente, ou ainda Cordier-Gauthier, 1995, que entende a relação interpessoal 

colaborativa como condição de participação do aluno; ver, na mesma linha, Sanchez, 

1979). Por outras palavras, ambos os sujeitos se responsabilizam pela construção de 
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sentidos pedagógicos, embora cada um deles saiba que a sua função é especializada: 

"we can no longer see teachers simply as teachers, and learners simply as learners, 

because both are, for good or ill, managers of learning" (Allwright, 1984: 156; ver ainda 

Ellis, 1990: 85, e discussão na Secção I, capítulo 2). Recorde-se a este propósito o que 

afirmámos no início deste capítulo sobre a necessidade de recentrar na relação pedagógica 

as práticas da aula. 

Por outro lado, está claramente presente na dimensão negociativa do contrato 

uma relação pedagógica que equaciona de um modo não autoritário mas complementar 

as relações entre os sujeitos (Dalgalian, Lieutaud & Weiss, 1981: 23-30; Vieira, 1993b: 36; 

Widdowson, 1987). 

Sublinhe-se ainda uma dimensão de flexibilidade subjacente a qualquer relação 

interpessoal caracterizada por estes pressupostos (cf. Sanchez, 1979: 57). 

Em síntese, a relação pedagógica supõe um clima de confiança entre os sujeitos, 

disponibilidade para participar no projecto pedagógico colaborativamente delineado e 

um conhecimento mútuo. Retomando o pensamento de C. Rogers, apoia-se numa atitude 

de empatia. 

2.1.1.3 .... Aos papéis dos sujeitos 

o contrato pedagógico colaborativo pressupõe uma nova definição dos papéis 

sociais e, com eles, dos discursivos, que cabem aos sujeitos pedagógicos (ver discussão 

na Secção I, capítulo 2, ponto 1; cf. Bouchard, 1984; Little, 1991: 44; Charaudeau, 1991, 

1993, sobre as relações entre estes dois tipos de papéis). A atribuição conjunta desses 

papéis é, segundo Py (1989), um dos traços fundamentais de uma relação interaccional 

de aquisição. 

O professor mantém os seus papéis tradicionais de organizador e árbitro das 

interacções, na medida em que é a ele que compete, em função da sua expertise 

profissional, !=onceber e criar as oportunidades de aprendizagem e controlar e avaliar os 

progressos. Widdowson (1987), distinguindo entre dois tipos de papéis na aula, o social 

e o transaccional, eventualmente conflituais, e, por conseguinte, entre dois tipos de 

autoridade, respectivamente a autoritária (authoritarian) e a autorizada (authoritative), 

afirma que uma pedagogia que dá maior espaço ao aluno não implica que o professor 

se torne menos authoritative: 1/ A see no future whatever for any pedagogy which 

undermines the authority of the teacher in his ou her role as enseignant(s), as ultimately 
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responsible for the management of the classroom transactions" (1987: 87). No entanto, 

exerce esse poder de uma outra forma, já que se torna também um "subtil negociador" 

(d. Berthoud, 1993: 78), capaz de envolver o aprendente num projecto pedagógico onde 

articula as suas próprias convicções teóricas e metodológicas com uma intensa actividade 

de controlo sobre os mecanismos de aprendizagem, interpelando constantemente o 

aprendente. No dizer de Kerbrat-Orecchioni, o professor recusa-se, neste palco, a "jouer 

le jeu terroriste que l'institution pourtant l'autorise à jouer" (1988: 194). 

Por outro lado, na medida em que o novo contrato entende o professor não 

exclusivamente como fonte mas como recurso (d. André, 1989: 43), os seus papéis 

tradicionais estendem-se a outros, o que complexifica a própria noção de expertise 

profissional e coloca problemas acrescidos quanto à sua formação: "L' enseignant verra 

son rôle diversifié plutôt que réduit, renforcé plutôt qu'allegé ( ... ) et iI sera beaucoup 

plus fait appel à sa créativité qu'à sa connaissance bien rodée de techniques didactiques" 

(Holec, 198ge: 148; para uma discussão destes papéis, ver Hoffmans-Gosset, 1989; Little, 

1991; Sheils, 1991). Tudor (1993) atribui-lhe cinco funções primordiais, as quais 

configuram simultaneamente um plano de acção: preparar o aluno para um processo 

pedagógico desta natureza; analisar as suas necessidades de aprendizagem; conceber 

uma metodologia adequada; partilhar responsabilidades; envolver o aluno 

progressivamente. 

Quanto ao aluno, ele não se torna independente no quadro de um contrato 

pedagógico com centrações múltiplas. No entanto, o tipo de dependência altera-se, já 

que a sua participação na construção da aula é requerida, bem como uma atitude mais 

activa face à aprendizagem, pressupondo-se um actor-aprendente co-adjuvante, sujeito 

verbal e de aprendizagem. Ahlstrõm, no quadro de um dos workshop do Programa 

"Language learning for european citizenship", define assim o novo conceito de aluno: "The 

student is now conceptualized as an interpreter, sense-maker, and constructor of 

knowledge" (in Biddle & Malmberg, 1990: 40). 

Neste sentido, também os seus direitos e obrigações discursivas se alargam. Sheils 

inventaria-os, postulando um aluno que aproveita todas as ocasiões para comunicar, se 

envolve pessoalmente nas actividades de aprendizagem, propondo e negociando, partilha 

conhecimentos, sentimentos e reacções e respeita a personalidade dos outros (1991: 5). 

Este aluno tem uma atitude positiva e activa perante a língua, a aprendizagem e a 

situação social. 
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Duas condições influenciam o desempenho destes papéis (d. Holec, 1989c): 

a qualidade da relação pedagógica, requerendo-se uma maior participação do 

aluno nas decisões quotidianas, o que passa, entre outros aspectos, pela 

motivação para um projecto de formação no qual é o principal interessado 

(d. noção de devolução didáctica de Jonnaert, 1988, na nota 20); 

a qualidade da relação com o saber, experienciado como significativo e 

directamente relevante, e, paralelamente, com a sua aprendizagem. 

2.1.1.4. Impactos na comunicação 

É nossa convicção de que este contrato pedagógico-didáctico tem efeitos nas 

práticas de linguagem da aula de LE. Com efeito, e como afirma Kramsch, uma pedagogia 

da comunicação é, por essência, uma pedagogia das relações interpessoais que se exprime 

por meio de processos de interacção e de discursos relativamente aos quais professor e 

alunos são conscientes (1984a: 7). Neste sentido, Kumaravadivelu define a aula 

comunicativa como aquela que: "seeks to promote interpretation, expression, and 

negotiation of meaning. This means learners ought to be active, not just reactive, in 

c1ass" (1993: 12). Mais concretamente e relacionando com o nosso ponto de partida, o 

contrato colaborativo cria condições comunicacionais para que surjam TAS mais 

complexas, com maior influência na construção da aula, que reúnam um maior número 

de condições aquisicionais e que contribuam para uma maior eficácia do processo de 

ensino/aprendizagem do francês na escola (d. estudos que procuram evidenciar as 

repercussões a nível da comunicação interactiva de novas práticas verbais, como 

Chaudron, 1985; Germain, 1993b; Halté, 1994; Kumaravadivelu, 1992, 1993; Martin, 1991; 

Van Lier, 1988; Vieira, 1990, 1992a; Waendendries, 1995a, 1995b; Widdowson, 1987; 

Ellis, 1990: 126-127, inventaria as características de um meio comunicativo apropriado à 

aprendizagem das LE). 

Entre os impactos comunicacionais do contrato atrás definido, destacamos aqueles 

que vão ao encontro das propostas de intervenção sobre as práticas apresentadas no 

ponto anterior: 
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a valorização da actividade cognitivo-verbal do aprendente, que passa a 

assumir-se enquanto sujeito da comunicação e sujeito pedagógico relevante 

na constituição dos sentidos da aula, com um maior espaço quantitativo e 

qualitativo de intervenção; 

a utilização construtiva das oportunidades de aprendizagem criadas pelos 

alunos; 
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a activação heurística da sua actividade (meta)cognitiva; 

a promoção de verdadeiras trocas exolingues, inscritas em redes 

comunicacionais dialógicas que passam também pela diversificação dos canais 

de circulação da palavra e onde o francês aparece como instrumento de 

interacção e "língua das relações" (d. Feldhendler, 1995); neste sentido, 

explora-se a condição bilingue da aula e aceita-se um "falar entre línguas" ou 

"com as duas línguas" (Py, 1993c: 34-35); 

a utilização significativa das interlínguas, o que passa pelo reexame da noção 

de norma, instituindo-se regras intersubjectivas e instáveis que possibilitam 

aos sujeitos agir uns sobre os outros pela linguagem e utilizar a palavra como 

meio de acção; 

a experimentação de actividades de linguagem e de aprendizagem ricas e 

diversificadas; 

a utilização lúdica da linguagem, como instrumento de prazer intelectual e 

sensitivo, provocador de sensações estéticas; 

a aceitação da variação e da criatividade verbal, tendo em conta que "maitriser 

une langue c'est aussi être capable d'innover" (Py, 1993c: 40). 

uma concepção individualizada e subjectiva do saber, aberta à sua dinâmica 

e livre de modelos sem realidade empírica, teorizantes e abstractos, que ditam 

normas não aplicáveis à linguagem em construção. 

2.1.2. Objectivos de ensino/aprendizagem das LE 

O contrato pedagógico que acabamos de esboçar nas suas linhas mestras só tem 

sentido no quadro de um pensamento mais alargado a propósito das finalidades do 

ensino/aprendizagem do FLE em contexto escolar. 

Não é nossa intenção reflectir agora sobre este aspecto, até porque já o fizemos 

atrás, na conceptualização da aula de línguas (d. Secção I, capítulo 2). Sublinharemos 

apenas alguns aspectos que de um modo mais directo estão envolvidos na nossa 

argumentação. 

A inclusão das LE no currículo escolar, nomeadamente do FLE, para além de 

outros objectivos, visa directamente o desenvolvimento de competências de comunicação 

(d. atrás e programas oficiais), noção que já foi aqui discutida (d. Secção I, capítulo 1). 

Do nosso ponto de vista, importa dar um entendimento mais preciso a este 
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conceito-chave do comunicativismo retomado pelo nosso sistema educativo, inserindo

o na situação de ensino I aprendizagem precisa que está aqui em causa: a escolar, do 

francês, em Portugal (ci. Secção I, capítulo 2, ponto 1, quando nos referimos à necessidade 

de ter em conta variações situacionais na problemática didáctica, aproveitando para 

caracterizar a nossa situação particular). Dito de outro modo, este objectivo prático 

deve ser conceptualizado no quadro da relação particular que o aluno português manterá 

com a língua em causa, uma vez concluída a escolaridade, tal como ela pode ser postulada 

pelo sistema educativo público. 

Tal recontextualização, na óptica restrita agora adoptada, conduz:.nos à noção de 

competência de exocomunicação, aquela que a escola persegue com os programas de 

FLE quando prepara os sujeitos para assumirem futuramente a sua condição de 

aprendentes da língua que se servem dela nas relações eventuais que vierem a manter 

com o mundo francófono (ci. Arditty & Coste, 1987; Colletta, 1990, 1991c; Porquier, 

1984a, 1994a; Py, 1993c; esta noção é apresentada na Secção I: capítulo 3, ponto 1). 

No quadro desta competência exolingue, o mais importante não é tanto a extensão 

do conhecimento verbal que se possui, mas sobretudo a capacidade de agir com esse 

mesmo conhecimento, fazendo-se o aprendente ajudar pelo locutor mais competente na 

concretização dos seus projectos de palavra. Assim, importa antes de tudo que o aluno 

seja capaz de negociar, em interacção, o seu saber verbal, em função de projectos 

comunicativos próprios. Dito de outro modo, e recorrendo a Py (1993c: 35), a 

competência exolingue consiste em gerir as lacunas linguísticas numa situação de 

comunicação dada, tendo em conta que a construção desta troca incumbe a ambos os 

sujeitos envolvidos, locutor nativo como não-nativo, e exige estreitos laços de colaboração. 

Esta afirmação remete para o papel desempenhado pela competência estratégica neste 

tipo de troca verbal e, consequentemente, para o interesse de a trabalhar efectivamente 

em aula de línguas (ci. Canale, 1983, e atrás, ponto 1.2.). 

Por outro lado, o tipo de modelo comunicativo que preconizámos relaciona-se 

com a nossa convicção de que importa que a escola prepare o aluno para se autonomizar 

relativamente à aprendizagem do francês, isto é, que lhe proporcione condições para 

prosseguir a sua aprendizagem, uma vez concluída a escolaridade. Está aqui em jogo 

uma educação para a autonomia em línguas, ou uma competência de agir sobre o 

próprio conhecimento, um outro conceito importante que já tivemos a oportunidade de 

abordar neste capítulo, nomeadamente na forma como surge nos programas. 

Uma pedagogia da comunicação e da negociação é, do nosso ponto de vista, uma 
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via pertinente para pensar este objectivo na escola, dado o lugar central que concede ao 

aluno e à actividade de aprendizagem. Insistindo na ideia de colaboração e pondo-a em 

prática na construção da troca interactiva, proporciona ao aluno ocasiões de treino de 

habilidades fundamentais para aprender a utilizar, com propósitos de aprendizagem, 

futuras oportunidades de comunicação exolingue (d. Abe, Henner Stanchina & Regent, 

1978; Abe, Henner Stanchina & Smith, 1975; Cembalo & Holec, 1973). 

2.2. Dos perfis dos sujeitos pedagógicos 

O contrato pedagógico-comunicativo que acabamos de definir como adequado à 

exploração das oportunidades de aprendizagem que surgem na aula na sequência de 

movimentos de solicitação dos aprendentes tem subjacente um determinado conceito 

de professor e de aluno competentes que queremos neste momento apresentar em 

pinceladas largas e que nos serve como quadro de referência para reflectirmos à frente 

sobre a sua formação. 

Note-se que o perfil que vamos apresentar se compõe de traços globais integradores 

da competência dos sujeitos, não supondo um enquadramento rígido e normativo da 

actuação pedagógica nem prefigurando um molde abstracto e ideal dentro do qual cada 

um deles se deva colocar. Pensamos, com outros autores e como já dissemos no capítulo 

3: 3.2., que o perfil real se constrói em interacção, é momentâneo, individual, evolutivo, 

dinâmico, complexo e se deixa influenciar pelas múltiplas pressões e constrangimentos 

dos contextos comunicativos e socioculturaig21 (d. Bouchard, 1994; Coste & Moore, 

1994; Mondada & Py, 1994; Véronique, 1994). Não se trata portanto aqui de defender 

uma concepção tecnicista e prescritiva do perfil, enumerando as características abstractas 

do bom professor ou do bom aluno de línguas, características que são despidas de 

qualquer realidade empírica, mas antes de reflectir sobre o sujeito epistémico, 

explicitando alguns componentes da expertise pedagógica, que, na esfera do nosso estudo 

e tendo em conta O estado actual do conhecimento em DL, parecem pertinentes do 

ponto de vista de uma melhoria das práticas pedagógicas. 

Esta é uma questão prática incontornável, em nossa opmlao, quando, numa 

abordagem clínica, somos levados a desenvolver um pensamento orientado para a 

intervenção pedagógica e para a formação, o qual supõe necessariamente uma 

determinada representação de professor e de aluno na qual se pretende investir. 

21 Veja-se a seguinte definição de perfil de aprendente dada por Mondada & Py: "le profil d'apprenant 
n'est pas une donnée extérieure et antérieure à la pratique, mais le résultat, souvent remis sur le chantier, 
d'une construction qui se réalise dans et par cette pratique" (1994: 382). Por esta razão, Ferrão Tavares 
(1996) prefere falar em 'estilos". 
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Na sequência do conceito de ensino / aprendizagem e de aula que fomos elaborando 

ao longo deste trabalho, pensamos que o perfil deve ser pensado de um modo integrado 

para ambos os sujeitos em causa. A congruência desejável do discurso de ensino com o 

discurso de aprendizagem requer que professor e alunos partilhem uma mesma cultura 

pedagógica e ponham em confronto conhecimentos, capacidades e atitudes que, embora 

diferenciados, são da mesma natureza (d., dentro da mesma lógica, Little, 1995; Vieira, 

1994). Assim, a explicitação que segue organiza-se em torno das mesmas traves-mestras 

(d. idêntico procedimento para o desenho da tipologia de estratégias, Secção I, capítulo 

4). 

Concretizando, a expertise pedagógica dos sujeitos capazes de construir TAS úteis 

do ponto de vista da aprendizagem da LE pode ser especificada quanto a quatro grandes 

domínios reguladores, os três primeiros decorrendo preferencialmente da com~onente 

científico-pedagógica da competência educativa e o último da pessoal e relacional (d. 

Secção I, capítulo 2: 1.2.1.): 

domínio dos processos de ensino/aprendizagem de uma LE em situação 

escolar; 

domínio do conteúdo específico e sua didáctica; 

domínio da competência pedagógico-comunicativa; 

domínio das qualidades pessoais e atitudes. 

Cada um destes domínios, que, apesar de discriminados, funcionam como um 

todo, de modo interactivo e dinâmico, engloba um conjunto de competências que 

traduzem representações, saberes, capacidades e atitudes específicas que passamos a 

discriminar. A figura 2 sintetiza esquematicamente toda a discussão seguinte. 

2.2.1. O professor 

Em termos genéricos, os professores que subscrevem e são capazes de levar a 

cabo um contrato pedagógico colaborativo caracterizam-se, para além de uma motivação 

intrínseca e de atitudes positivas perante o acto de que são responsáveis, pela 

flexibilidade, ao lidarem com a complexidade e a imprevisibilidade de situações pouco 

estruturadas, reflexividade e postura crítica. Assumem ainda nas suas actuações 

pedagógicas uma atitude de problematização e de investigação que ultimamente tem 

vindo a ser relacionada com o perfil do professor autónomo, e preocupam-se em 

promover o desenvolvimento das competências de aprendizagem dos alunos. 

Demonstram "inteligência pedagógica" (Rubin, 1989), sendo capazes de resolver situações 
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problemáticas inesperadas, adaptando-se a elas, isto é, tomando decisões sem recorrer a 

receitas prescritivas, mas antes em função das circunstâncias particulares de cada 

situação, que interpretam e avaliam (d. discussão na Secção I, capítulo 2: 1.2.1.1.). 

O nosso objectivo é proceder aqui a uma equacionação deste perfil em torno da 

problemática que nos ocupa, isto é, especificar quais os seus aspectos pertinentes para o 

enriquecimento da qualidade das TAS, sem esquecer o que anteriormente dissemos a 

propósito da competência profissional do professor (Secção I, capítulo 2: 1.2.1.1.), mais 

particularmente quando a revisitámos no âmbito das situações interactivas de adaptação 

(d. capítulo 3, 4.5.). 

2.2.1.1. Domínio dos processos de ensino/aprendizagem de uma LE em situação escolar: a 

dimensão (meta)processual do perfil 

Ajudar o aprendente a construir o seu conhecimento durante as TAS exige que o 

professor possua conhecimentos específicos no que se refere aos processos de 

aprendizagem de uma LE em situação colaborativa. Dito de outro modo, a intervenção 

sobre a aprendizagem só é eficaz se as modalidades pedagógicas forem congruentes 

com a realidade de um processo em curso que importa compreender, indagando-se o 

professor, por exemplo, sobre o significado da aprendizagem de uma língua, os processos 

de aquisição implicados na sua relação com as situações criadas na aula ou os factores 

condicionadores da evolução das interlínguas. 

Estes conhecimentos, aos quais o professor acede por meio de um saber documental 

mas também experiencial, quando interroga a prática verbal da aula e reflecte sobre a 

sua própria experiência de escolarização, permitem-lhe uma intervenção sobre o processo 

de aprendizagem mais informada, sendo capaz de identificar problemas a partir de 

sinais fornecidos, de os interpretar contextualizadamente e de equacionar meios úteis 

para os resolver. Orientam assim as escolhas pedagógico-didácticas que faz em cada 

situação problemática precisa. 

Está aqui em causa o conhecimento do aluno na sua realidade psicológica e 

psicolinguística e na sua identidade de aprendente de FLE, o que passa pela 

perspectivação do seu passado comunicativo-verbal, muito particularmente em LM. 

Nesta linha, pensamos que é fundamental que o professor conheça o mais profundamente 

possível a LM dos alunos, sabendo-se a influência que ela tem no modo como apreende 

a LE. Note-se aqui que, como dissemos atrás, não há um perfil de aprendente mais 

adequado do que outro, logo, que o que importa é que o docente, conhecedor da 

diversidade dos perfis, seja capaz de ajudar o aluno a encontrar-se no seu estilo próprio 

de aprendente e a rentabilizá-lo (d. Riley & Gremmo, 1995: 158). 
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2.2.1.2. Domínio do conhecimento disciplinar e sua didáctica: a dimensão (meta)pedagógica 

do perfil 

o conhecimento do saber específico da aula de LE, que à frente discutiremos 

como inseparável do pedagógico-didáctico, é primordial para que a intervenção do 

professor proporcione ao aluno uma adequada experienciação do fenómeno verbal. 

É aqui particularmente relevante a distinção que faz entre o saber científico, o saber 

escolar e o saber de aprendizagem (d. Develay, 1994: 10), a qual remete para uma reflexão 

de carácter epistemológico sobre os valores representados pela discipl.ina na escola e 

sobre o processo de ensino/aprendizagem. Dessa reflexão resulta a didactização do 

conteúdo que propõe e, mais alargadamente, a matriz disciplinar na qual assenta a sua 

actuação profissional (d. Develay, 1991b: 26, e 1994: 44 e seguintes, quando defende a 

necessidade do professor ser um didacta e um epistemólogo do conteúdo). Desta reflexão 

não estão ausentes conhecimentos de pedagogia, dos contextos de ensino/aprendizagem 

concretos de actuação, dos programas disciplinares, dos objectivos escolares da sua 

disciplina e, finalmente, dos alunos, nomeadamente dos processos que utilizam (d. 

domínio anterior e Shulman, 1987, referido em Issa-Sayegh, 1994: 96-97). 

o conhecimento em causa permite ao docente interpretar certos problemas que 

surgem nas TAS e que se motivam nalgumas especificidades do funcionamento próprio 

da língua-objecto, assim como isolá-los e categorizá-los em função dos objectos que 

topicalizam. Sugere-lhe também em larga medida a especificidade da resposta às 

intervenções dos aprendentes (d. Marcelo Garcia, 1996, que apresenta estudos onde se 

evidencia a relação entre estas respostas e o conhecimento didáctico do conteúdo). 

Importa em particular que o professor possua instrumentos metalinguísticos 

pertinentes que o ajudem a conceptualizar o conteúdo mas também a descrever a língua 

para quem a aprende, o que remete agora para uma metalinguagem pedagógica que não é 

forçosamente coincidente com aquela que se encontra nos tratados de descrição verbal 

(d. Berthoud, 1993: 78, quando sublinha que um excelente conhecimento explícito da 

língua ensinada é uma das condições para que o professor possa desempenhar as suas 

funções de negociador). O conhecimento da terminologia metalinguística utilizada por 

outros professores de línguas, nomeadamente pelo de LM, tratando-se aqui de línguas 

próximas, permite ainda uma abordagem integrada que facilita o acesso compreensivo 

do aluno ao fenómeno linguístico. 

Note-se, com Marcelo Garcia (1992, 1996) e ainda com Tochon (1993: 139-140), 

que o conhecimento do conteúdo é fundamental na disponibilidade e na competência 

demonstradas pelos professores para se envolverem em projectos de adaptação. 
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Concretizando este aspecto que será explorado no ponto 4, um professor mais seguro 

em termos do saber está mais aberto à sua problematização, recebe com maior 

flexibilidade as intervenções solicitadoras do aprendente e concede-lhes mais atenção. 

Numa palavra, é um professor mais disponível para negociar sentidos em interacção. 

o conteúdo disciplinar encontra-se intimamente relacionado com a sua didáctica 

(d. discussão no ponto 4). As informações de que o professor dispõe no âmbito da DL 

são-lhe especialmente úteis para tomar decisões que coloquem numa relação mais 

proveitosa o aluno com o saber, orientando-o quanto a formas diversificadas de planificar 

e regular o processo de ensino/aprendizagem. 

2.2.1.3. Domínio das competências pedagógico-comunicativas: a dimensão 

(meta)interaccional do perfil 

o modo como as TAS surgem, se inserem e se desenvolvem no tecido discursivo 

da aula de LE depende em grande parte das competências pedagógico-interactivas do 

professor, isto é, do modo como é capaz de construir com o aprendente uma troca 

exolingue útil do ponto de vista da aprendizagem, a partir da busca de uma série de 

convergências que se materializam na interacção. 

Dentro deste requisito, importa particularmente que saiba lidar com a LE enquanto 

instrumento de comunicação, mas também que o faça de forma a que as escolhas 

comunicativas locais sejam proveitosas para o sujeito que aprende, observando e 

interpretando as suas práticas, induzindo, sustentando e alargando a sua actividade 

verbal, comentando-a e avaliando-a, relacionando-se com ela no sentido de a estimular 

dentro dos limites possíveis, que são sempre os limites próprios da interlíngua e, mais 

concretamente, dentro dos problemas levantados (d. noção de conduta de sustentação e 

de zona de desenvolvimento próximo). Neste sentido, a tutela realizada na aula tem uma 

dupla dimensão (d. Nonnon, 1991): interactivo-verbal, relacionando-se com o agir 

comunicativo; pedagógico-cognitiva, relacionando-se com o aprender em situação social. 

Especialmente significativas no quadro das nossas trocas são as competências 

negociais do professor, que, nesta situação complexa e não isenta de dificuldades de 

gestão, exigem aptidões para dominar as situações de troca nos planos (d. Nonnon, 

1991; Steffen, 1991): 

cognitivo (seleccionando as estratégias mais adequadas para resolver a situação, 

em função da solicitação do aluno e tendo em conta o objecto e a finalidade 

da interacção); 
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socio-interactivo (usando a língua de acordo com a situação; note-se que esta 

competência envolve uma importante dimensão metalinguística e 

metacomunicativa); 

socio-afectivo (trata-se, por exemplo, da aptidão para captar a confiança do 

outro ou para o induzir a tomar a palavra de um modo tranquilo e 

desbloqueado ). 

Articulando todos estes planos, Berthoud refere-se ao professor como um "subtil 

negociador", capaz de se adaptar continuamente ao terreno e de "joga( com práticas e 

com conceitos (1993: 78). Na mesma perspectiva, Tochon (1993) e Perrenoud (1994a) 

sublinham na competência do expert aptidões de improvisação a partir de rotinas 

interactivas ou de habitus pedagógicos, actualizadas para gerir criativamente as 

intervenções dos aprendentes (ver atrás, Secção I, capítulo 2). 

A dimensão da criatividade - ou da flexibilidade - envolve a própria utilização da 

linguagem, que, adequada à situação de actualização, assume a sua natureza duplamente 

bilingue e exolingue, movendo-se entre códigos, traçando territórios verbais luôridos e 

dificilmente definíveis do ponto de vista de um único sistema descritivo (d. Vieira, 

1993b: 72-73, e a lista que faz das competências de ensino, onde dedica um grande 

espaço a estes aspectos). A competência estratégica do professor é mobilizada nestas 

situações, permitindo-lhe o recurso a múltiplas ajudas semióticas. 

A construção das TAS requer portanto que o docente se envolva num jogo 

dialógico com o aprendente, jogo esse que passa pela língua, transformando-a, ajustando

a, recriando-a, mas que não esquece também as finalidades da troca verbal, ou seja, que 

procura a resolução de problemas concretos e de rupturas manifestadas, envolvendo o 

aluno na busca de caminhos e na avaliação de percursos pela eliciação de dados, pela 

indução e sustentação de operações cognitivas e verbais, pela retroacção constante, pela 

manipulação dos objectos verbais e cognitivos. Nesta linha, o professor encontra meios 

de, momento a momento, ajudar os alunos a aprender melhor, promovendo uma 

interacção autonomizante e facilitadora de aprendizagens de tipo colaborativo (d. noção 

de expertise comunicacional do professor em Halté, 1993c: 38, que a relaciona com o 

grau de elaboração de saberes didácticos). Estes meios, que supõem também a capacidade 

de gestão interactiva da planificação (ver atrás), passam ainda, entre outros aspectos, 

pela calma na construção da aula (d. Cazden, 1988: 60 e seguintes), isto é, por exemplo, 

pela capacidade de lidar com o silêncio de aprendizagem e com o tempo de espera, 

assim como pela atenção constante ao aluno e à comunicação. 

A negociação impele o sujeito a uma contínua experimentação do agir pedagógico-
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verbal e a uma confrontação activa com o risco, o aleatório, o imprevisto, ou melhor, 

com o criativo. Esta confrontação evoca uma dimensão de flexibilidade no seu perfil e 

uma apetência pela investigação. 

Por outro lado, o perfil do negociador intercultural relaciona-se intimamente com a 

individualidade do sujeito, nomeadamente com a sua personalidade e valores pessoais. 

Neste sentido, Casse & Deol (1987) referem aspectos que o integram, como por exemplo, 

a capacidade de dominar tensões, de observar os comportamentos do outro, a 

flexibilidade, a compreensão da diversidade, o autoconhecimento e a imaginação. 

Apresentam nesta linha cinco componentes interligadas qüe recobrem vários dos 

domínios aqui considerados: imaginação; conhecimento de factos e de situações; 

capacidades relacionais e interpessoais, de análise e de avaliação (1987: 55-56). 

Um aspecto importante no perfil de negociador é a sua consciência alargada da 

situação e do contexto, o que nos remete para o que dissemos em (I) e (II): "le négociateur 

efficace est celui qui possede un large champ de conscience" (Casse & Deol, 1987: 61). 

Mais concretamente, o professor negociador tem presente a finalidade de cada situação 

verbal precisa para decidir com alguma consciência quanto ao modo de envolvimento 

verbal mais pertinente em cada TAS (d. Gumperz, 1989: 69). 

Refira-se finalmente que o professor conhecedor dos percursos do aluno e hábil 

em provocar a sua manifestação clara e pública na aula é capaz de desencadear rupturas 

e conflitos cognitivos, ponto de partida de grande parte dos episódios TAS. 

2.2.1.4. Domínio das qualidades pessoais e atitudes: a dimensão sacio-afectiva do perfil 

Uma postura pedagógico-comunicativa favorecedora de episódios pertinentes de 

adaptação solicitada exige do professor um certo número de atitudes que exprimem 

valores, conhecimentos e relações socio-ideológicas com o meio, tal como representações 

pessoais do acto de ensino/aprendizagem (d. Marcelo Garcia, 1992: 62-63, e Sanchez, 

1979: 59, quando referem que a concretização dos projectos educativos está sempre 

dependente das atitudes dos profissionais). Estas atitudes desenvolvem-se em função 

de vivências subjectivas mas também de aspectos individuais dos perfis dos sujeitos. 

Millar (1989), no âmbito das abordagens comunicativas, organiza as atitudes do 

professor em três grandes áreas: relativamente a si mesmo, ao sujeito-aluno e à língua. 

Acrescentamos ainda aquelas que se referem ao processo de ensino/aprendizagem da 

LE. 

Concretizando, importa, antes de mais, que o professor tenha uma atitude dinâmica 
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relativamente a si mesmo e ao seu processo de formação, isto é, que esteja empenhado 

num percurso positivo de evolução pessoal e profissional que o torne mais flexível, 

livre, aberto à inovação e capaz de tomar decisões criativas. Neste sentido, sublinha-se 

a importância de uma postura permanente e construtivista de auto-crítica, de 

reflexividade, de problematização, de curiosidade e de pesquisa, para além do entusiasmo 

e responsabilidade permanentes (d. Marcelo Garcia, 1992: 62-63). 

Quanto à sua relação com o sujeito aluno, o professor empenhado numa 

pedagogia comunicativa, colaborativa e activa, está disponível para ele, prestando atenção 

às suas intervenções e requerendo-as, preocupando-se com as suas "necessidades e 

interesses, prestando-se a colaborar na sua evolução, o que implica um certo 

desprendimento perante normas pedagógicas ditadas do exterior e uma postura de 

liberdade comprometida sobretudo com o acto pedagógico concreto (d. Dickinson, 1987). 

Este professor é capaz de estabelecer uma relação interpessoal positiva e de confiança, 

na qual o aprendente se sente aceite, valorizado e à-vontade para se expor publicamente, 

sem medo do ridículo ou da sanção (d. Sanchez, 1979: 60, que inventaria uma série de 

atitudes importantes para promover a participação em sala de aula, e Dickinson, 1987). 

Relativamente à língua, o professor que se compromete numa pedagogia da 

negociação em situação de TAS mantém com o saber uma relação pedagógica de 

liberdade, sobretudo perante o jugo de uma norma gramatical que transita 

prioritariamente do código escrito para o oral e dos tratados de descrição gramatical 

para a aula de línguas (d. Bouchard, 1995). Aceita igualmente a provisoriedade, 

flexibilidade e multiplicidade de escolhas dentro da língua, organismo vivo que serve 

para comunicar, ensinar e aprender. 

Debrucemo-nos, para concluir, sobre as atitudes face ao ensino/aprendizagem 

da LE e, em particular, à comunicação pedagógica, que estão por detrás das propostas 

de enriquecimento das TAS que apresentámos no ponto 1. Elas não são possíveis sem 

uma grande flexibilidade na gestão do tempo, o que pressupõe a libertação do professor 

face às progressões de ensino e aos planos formais, assim como a motivação para o 

exercício da docência. Exigem ainda o desejo de experimentação e de investigação, 

condições de uma prática inovadora e adaptada. 

Por outro lado, é necessário que abra a comunicação ao aluno, requerendo-o 

como co-adjuvante e partilhando com ele o poder discursivo. Nesta medida, aceita a 

sua palavra, avalia-a em termos de um percurso de aprendizagem que conhece, encoraja

o e transmite-lhe um sentimento de segurança e de bem-estar. Refira-se ainda a tolerância 

e a paciência como atitudes importantes neste processo, dentro do pressuposto de que a 
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aprendizagem se faz no tempo e que exige esforço de quem aprende e de quem ensina. 

No quadro das TAS, é especialmente pertinente a capacidade de suportar o silêncio, 

quando ele se relaciona com uma actividade cognitiva em curso, e de travar o ritmo 

vertiginoso das aulas, que vimos perturbar e inibir o aparecimento das TAS e a sua 

incidência no texto pedagógico. 

o que acabamos de expor faz ressaltar a complexidade do perfil delineado, a qual 

corresponde à própria complexidade da situação pedagógica e do conteúdo-língua (d. 

Andrade & Araújo e Sá, 1992: 36, quando falam num super-professor, ou Sheils, 1991, 

que inventaria as suas competências). Boyer, Butzbach & Pendanx, com a mesma 

constatação, comparam o profissional suposto pela abordagem comunicativa com um 

homem-orquestra, que gere uma panóplia alargada de meios, competências, informações 

e saberes: 

"connaisseur des mécanismes d'apprentissage d'une langue seconde, philologue, 
linguiste mais aussi psychopédagogue, animateur ou artiste, capable d'analyser des 
situations d'enseignement/apprentissage, fin négociateur et évaluateur des processus 
enclenchés et disposant d'un matériel de plus en plus diversifié pour ne pas dire sophistiqué 
méthodologiquement" (1990: 228). 

2.2.2. O aluno 

o perfil de professor que acabamos de definir dirige-se a um outro correlativo de 

aluno que se pretende aqui esboçar nos mesmo moldes, chamando-se a atenção mais 

uma vez para o facto das diferentes dimensões isoladas funcionarem de um modo 

dinâmico e interactivo (d. figura 2). 

2.2.2.1. Domínio dos processos de ensino/aprendizagem de uma LE em situação escolar: a 

dimensão (meta)processual do perfil 

Intervir de modo eficiente no percurso de construção individual do conhecimento 

que tem lugar num contexto institucional com a colaboração de um professor é um acto 

que beneficia do conhecimento do sujeito relativamente ao processo no qual está 

empenhado. Por outras palavras, apenas o aprendente capaz de compreender a realidade 

e funcionalidade dos processos pedagógico-didácticos, de os interpretar e de lhes atribuir 

valor em função de uma finalidade precisa, está em condições de realizar as operações 

de monitoração linguística e pedagógica aqui em causa. Consideramos assim que a 

dimensão metaprocessual, entendida como aquela que se relaciona com os processos 

sociocognitivos organizadores do encontro de ensino/aprendizagem e inclui o plano da 
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metacognição mas também outros mais especificamente metapedagógicos, é uma das 

dimensões cruciais do perfil de aprendente (d., no mesmo sentido, Vasseur, 1990d). 

Nesta linha, salienta-se a necessidade do aprendente se conhecer a si mesmo em 

aprendizagem e de saber como rentabilizar, em situação, esse conhecimento (d. Gremmo 

& Riley, 1995, quando consideram que não importa definir um perfil de aprendente 

mais eficaz do que outro mas antes ajudar o sujeito a descobrir-se na sua identidade e a 

perceber como a pode aproveitar). 

Especificando, o aprendente que se empenha na construção de .TAS relevantes 

conhece meios de aprendizagem e relaciona-os com tarefas verbais precisas, ao mesmo 

tempo que compreende de que modo a intervenção do professor pode influenciar esses 

mesmos meios, sendo reflexivo face ao processo pedagógico. Assim, reconhece as 

situações de ensino/aprendizagem como funcionais a vários níveis, tal como o dos 

objectivos, do conteúdo, das tarefas, das operações de aprendizagem, relacionando os 

fins (a comunicação) com os meios (de aprendizagem) e redefinindo constantemente 

estes últimos. Situa-se por conseguinte face a um processo que se desenrola, recapitulando 

as aquisições a todo o instante, avaliando-se e comparando a eficácia de várias soluções 

e hipóteses face aos fins propostos (d. Nonnon, 1991: 33). Retomando os termos de Py 

(1993a), o aprendente define o seu território em torno deste conhecimento com alguma 

liberdade, deslocando a sua atenção em movimentos de vaivém contínuos à volta de 

três pólos indissociáveis: o conteúdo a aprender, nas suas normas; as tarefas propostas; 

os processos próprios de construção de um sistema de comunicação e de aprendizagem 

emLE. 

Por outro lado, este aluno possui um elevado grau de conhecimento de si mesmo 

enquanto aprendente, no seu estilo, nas suas capacidades e limites, isto é, desenvolveu 

competências metacognitivas que lhe permitem a esquematização e realização de acções 

de intervenção adequadas (d. Gremmo & Riley, 1995). Deste modo, está apto não só a 

identificar problemas no percurso aquisicional mas ainda a dotar-se de meios próprios, 

geridos em colaboração com o professor, de resolução desses mesmos problemas. 

Note-se que esta actividade de regulação implica finalmente capacidades de 

interpretação metaprocessual, desenvolvidas sobre desempenhos específicos de sala de 

aula e sempre no quadro de tarefas de linguagem bem delimitadas, assim como de 

diagnóstico e de antecipação de dificuldades e de problemas. Neste quadro, o agente da 

aprendizagem é ainda capaz de provocar rupturas e conflitos sociocognitivos 

pedagogicamente pertinentes. 
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2.2.2.2. Domínio do conhecimento disciplinar e sua didáctica: a dimensão (meta)pedag6gica 

do perfil 

As teorias pessoais sobre o processo de ensino/aprendizagem de uma LE (como 

por exemplo as representações sobre o que é uma aula, como se aprende uma língua, o 

que é ser bom aluno de línguas), assim como a percepção e interpretação do que se 

passa na aula, influenciam bastante o comportamento do aprendente em situação 

pedagógica (sobre a intervenção destas teorias pessoais no comportamento do aluno, d. 

Vieira, 1993b: capítulo 2). Assim, fazem parte do perfil aqui em discussão representações 

e teorias pedagógicas relacionadas, entre outros aspectos, com ó reconhecimento crítico 

de variadas componentes do processo didáctico, tais como os objectivos, os conteúdos, 

os meios para os atingir, propostas concretas de trabalho, materiais a utilizar, 

comunicação em aula de LE, meios de avaliação, etc (d., nesta mesma perspectiva, 

Vieira & Moreira, 1993). Estes conhecimentos determinam a capacidade de intervenção 

e de colaboração crítica do aluno nas TAS, dotando-o de meios concretos e 

pedagogicamente relevantes de regulação do processo, e permitem-lhe centrar a sua 

atenção na aula enquanto contexto institucional de ensino/ aprendizagem. 

Neste quadro, ocupa um lugar de destaque uma conceptualização clara do conteúdo

língua e dos instrumentos que o descrevem, ponto de partida para um empenhamento 

consciente na aula e base de sustentação de AS dirigidos aos múltiplos níveis de 

funcionamento da comunicação em LE. Ela envolve um certo grau de consciência 

metalinguística e metacomunicativa, consciência que integra o conhecimento de 

terminologias mais ou menos especializadas e a capacidade de referir a língua e o seu 

uso. 

2.2.2.3. Domínio das competências pedagógico-comunicativas: a dimensão 

(meta)interaccional do perfil 

Os conhecimentos anteriores actualizam-se na aula em trocas verbais entre os 

intervenientes. Assim, não basta ser reflexivo face ao processo de ensino/aprendizagem, 

é necessário ainda que o aprendente seja capaz e tenha vontade de negociar em interacção 

a construção da aula e, correlativamente, do seu percurso aquisicional tutelado. 

No quadro da aula de LE, onde os processos comunicacionais ocorrem 

maioritariamente em LE, isto implica, para além de uma motivação intrínseca, linguística 

e psicopedagógica, para o envolvimento na palavra, competências interaccionais de 

tipo exolingue, nessa língua mas também noutros códigos verbais, para-verbais e não

verbais, que passam em grande parte pela mobilização da dimensão estratégica da 
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competência de comunicação e ainda pela clara compreensão do que é a comunicação 

pedagógica e de quais os meios de nela intervir com sucesso. O aprendente que solicita 

nesta situação é assim capaz de incitar constantemente os parceiros, professor como 

pares, na resolução dos problemas com que se vai deparando e de se envolver 

verbalmente no seu processo de resolução. 

Uma "competência de interactante" orientada para a definição da situação 

pedagógica é, assim, um dos componentes que reputamos essenciais neste perfil de 

aprendente, tendo em conta que tal competência se desenvolve em interacção e 

simultaneamente com o processo de constituição das relações interpessoais e de 

construção do conhecimento (d. atrás as componentes que, segundo Mehan, 1979: 

capítulo 4, constituem a competência de aprendente; d. ainda autores como Colletta, 

1994, De Nucheze, 1994, ou Mittner & Prodeau, 1994, que integram a dimensão 

interaccional no perfil de aprendente). 

Na cómpetência interaccional está presente uma dimensão socio-afectiva importante, 

assim como aptidões várias no plano relacional e ainda um conhecimento multidimensional 

(pedagógico, cultural, social, interactivo, cognitivo) da situação em que se encontra o 

sujeito. Importante nesta matéria é ainda a competência académica do sujeito, relacionada 

com o conhecimento do conteúdo (d. Mehan, 1979: capitulo 4, quando define as condições 

que permitem ao aprendente participar na construção interactiva da aula). 

Note-se nesta linha que não dissociamos a competência em questão de uma outra 

que podemos chamar de "meta-interaccional", constituída por um conjunto de saberes 

a propósito da interacção naquela situação precisa, nos seus vários planos de 

funcionamento e de significação (como o códico, o enunciativo, o interlocutivo ou o 

textual) (d. De Nucheze, 1994, Mittner & Prodeau, 1994, ou Vasseur, 1990d, quando 

integram uma dimensão metalinguística ou mais globalmente metadiscursiva na 

competência interaccional). 

Por outro lado, em situação de ensino/aprendizagem, a competência interaccional 

também não se dissocia da "meta-processual" (d. atrás), que permite ao aprendente 

tomar decisões pertinentes, ao nível da interaccção, relativamente ao seu projecto 

pedagógico. Este último aspecto da competência funciona assim como "organizador" 

dos comportamentos cognitivo-verbais do aprendente, na medida em que fomenta a 

escolha e utilização dos meios mais adequados para atingir um fim de aprendizagem 

preciso. Em síntese, reconhecem-se interligações entre comportamentos verbais eficazes 

e competências reflexivas. 

Concretizando, a competência pedagógico-interactiva do aprendente em situação 

de TAS implica: 
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a regulação da troca comunicativa, particularmente do código, da interacção, da 

linguagem da aula e da sua própria linguagem; tal regulação mobiliza 

competências comunicativas em LE mas também em LM e noutros códigos 

auxiliares, habilidades de negociação, aptidões estratégicas, capacidades de 

implicação na interacção em curso e ainda estratégias colaborativas; 

o envolvimento perseverante em interacções de suporte e tutela do processo, com 

eliciação de dados do professor e dos colegas, provocação e incitamento do 

seu comportamento colaborativo, provocação de rupturas e de conflitos 

cognitivos; este envolvimento implica ainda que o' aprendente forneça ao 

professor dados bastantes, no quadro de uma actividade cognitivo-verbal 

desenvolvida durante a aula ou fora dela, que sirvam como base de sustentação 

para condutas de tutela, locais ou sistemáticag22; 

a regulação do processo de ensino/aprendizagem; exemplificando, o aprendente 

realiza constantes avaliações dos meios cognitivo-verbais de que dispõe para 

realizar as tarefas a que se propõe, provoca conflitos, diagnostica, formula e 

resolve colaborativamente problemas, mobiliza estratégias de aprendizagem 

variadas, utiliza meios de aprendizagem adequados à tarefa, avalia os seus 

resultados, a progressão e os percursos seguidos e reorienta a sua aprendiza

gem em função dessa mesma avaliação, tomando decisões. Neste plano 

incluímos ainda factores de ordem cognitiva relacionados com a aprendizagem 

específica das LE. Note-se que o conhecimento funcional da actividade verbal, 

nomeadamente nos seus objectivos e nas competências do sujeito que envolve, 

é operatório para este tipo de regulação (d. Gumperz, 1989: 69). 

2.2.2.4. Domínio das qualidades pessoais e atitudes: a dimensão socio-afectiva do perfil 

Falta ainda incluir neste perfil as atitudes sodo-afectivas positivas, traduzidas na 

intenção de aprender com o outro e no empenho num processo de crescimento pessoal, 

dimensão condicionante da adopção de uma postura de aprendente e de uma gestão 

eficiente das situações pedagógicas (d. Steffen, 1991: 136). Tais atitudes não são 

indissociáveis de aspectos ligados à personalidade do aprendente (d. Naiman et aI, 

1978, quando conjugam factores afectivos e de personalidade para definir o perfil do 

aprendente de línguas). 

22 Seliger (1983) refere-se aos bons alunos de línguas como aqueles que são capazes de obter do nativo 
uma elevada quantidade de dados verbais (high input generators). 
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Como para o professor, podemos encontrar quatro grandes áreas de atitudes: 

relativamente a si mesmo e ao seu processo de formação, onde incluímos 

aspectos como a determinação, flexibilidade cognitiva, abertura à inovação e 

ao imprevisto, capacidade de tomar decisões, reflexividade, atitude de 

problematização e de curiosidade, paciência, pertinácia, autonomia, intenção 

de aprender, consciência de aprendente, desinibição, criatividade, autonomia, 

cooperação ou responsabilidade; 

relativamente aos colegas e ao professor, podendo-se referir atitudes tais 

como disponibilidade para o outro e sua aceitação, interdependência positiva, 

escuta atenta e interessada da palavra pedagógica, espírito de interajuda e 

de colaboração, vontade de colocar em comum as aprendizagens e as soluções 

encontradas para os problemas; 

relativamente à língua e à cultura estrangeiras, mais particularmente aceitação 

da alteridade, curiosidade pela diferença, motivação para a aprendizagem; 

relativamente ao processo de ensino/aprendizagem da língua, domínio onde 

se revela na sua flexibilidade, relação com as progressões, os conteúdos ou o 

tempo, motivação para a experimentação e a variação, vontade de aprender 

quando comunica e pela comunicação, abertura à renovação de práticas e 

aceitação da correcção e de sugestões. No que toca especificamente à 

comunicação pedagógica, o aprendente aceita a palavra do outro, é aberto à 

negociação, tolera o silêncio, tem vontade e motivação para interagir e praticar 

a língua e demonstra perseverança em querer comunicar na aula. A aceitação 

da instabilidade do saber em língua é também requerida, em particular a 

capacidade de lidar com confiança e serenidade com erros e dificuldades. 

O perfil de aprendente que acabamos de delinear é, como o do professor, de 

grande exigência (ver Sheils, 1991: 5). A sua complexidade sugere em particular a 

necessidade de uma coordenação dos esforços de todos os professores que intervêm no 

processo educativo, conforme é claramente indicado pelas Instruções Oficiais, quando 

referem um projecto educativo global em torno da aquisição de saberes, capacidades, 

valores e atitudes condicionantes da participação do aluno na construção das 

aprendizagens (d. Ministério da Educação, 1991a: Introdução). 

2.2.3. Quadro-síntese 

A figura 2 esquematiza os perfis dos sujeitos pedagógicos que acabamos de 

explicitar. 
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FIGURA 2 

Perfil dos sujeitos pedagógicos preconizado por um "modelo interaccional" 
da comunicação em aula de FLE 

Professor Aluno 

Domínio dos processos de ensino/aprendizagem - dimensão (me~a)-processual do perfil 

• Conhece processos/meios de aprendizagem 

• Conhece o aluno na sua identidade de apren
dente de FLE 
- apoia-o na descoberta e rentabilização dessa 

identidade 

• Intervém, sob o ponto de vista cognitivo-verbal, 
sobre o processo de aprendizagem 
- identifica problemas 
- interpreta-os 
- equaciona meios de resolução 
- provoca conflitos cognitivos 

• Conhece processos/meios de aprendizagem 

• Conhece-se a si mesmo na sua identidade de 
aprendente de FLE 
- rentabiliza em situação esse conhecimento 

• Intervém, sob o ponto de vista cognitivo-verbal, 
sobre o processo de aprendizagem 
- identifica problemas 
- interpreta-os 
- encontra meios de resolução 
- provoca conflitos cognitivos 

Domínio do conhecimento disciplinar e sua didáctica - dimensão (meta)-pedagógica 
do perfil 

• Conhece o saber-língua 
- distingue saber científico I saber escolar I 

saber de aprendizagem 
- conhecei usa metalinguagens 
- reflecte sobre os valores educativos do saber 

• Didactiza o saber 
- conhece teorias/princípios pedagógicos e 

didácticos 
- conhece os contextos concretos de ensino I 

aprendizagem 

• Induz/apoia o aluno no seu percurso de 
aprendizagem 

• Conhece o saber-língua 
- conceptualiza o saber 
- conhece I usa meta linguagens 

• Conceptualiza/regula o processo didáctico 

• Define, em colaboração, um território de 
aprendizagem próprio e intervém sobre ele 

continua na página seguinte 
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Professor Aluno 

Domínio das competências pedagógico-comunicativas - dimensão (meta)-interaccional do 
perfil 

• Constrói, em colaboração, trocas exolingues/ 
bilingues 

• Lida com a LE enquanto instrumento de 
comunicação 

• Constrói trocas de tutela úteis para a 
aprendizagem 
- observa/interpreta/induz/avalia/alarga a 

actividade verbal do aluno 

• Regula o processo pedagógico pela interacção 
- no plano cognitivo 
- no plano socio-interactivo 
- no plano socio-afectivo 

• Gere a planificação em interacção 
- experimenta o agir pedagógico-verbal 
- improvisa a partir de rotinas 

• Constrói, em colaboração, trocas exolingues/ 
bilingues 

• Lida com a LE enquanto instrumento de 
comunicação 

• Envolve-se em trocas de tutela úteis para 
aprendizagem 
- provoca-as . 
- fornece dados verbais pertinentes 

• Regula o processo pedagógico pela interacção 
- no plano cognitivo 
- no plano socio-interactivo 
- no plano socio-afectivo 

• Envolve-se na gestão da planificação em 
interacção 

Domínio das qualidades pessoais e atitudes - dimensão socio-afectiva do perfil 

• Relativamente a si mesmo e ao seu processo de 
formação 
- atitude dinâmica 
- abertura à inovação 
- postura de autocrítica e de questionamento 

introspectivo 

• Relativamente à sua relação com a turma 
- atitude colaborativa 
- atenção 
- capacidades relacionais 

• Relativamente à língua e cultura estrangeiras 
- aceitação da alteridade 
- relação de liberdade 
- aceitação da provisoriedade do saber e da 

multiplicidade de escolhas 
- motivação 

• Relativamente ao processo do ensino/aprendi
zagem 
- flexibilidade 
- motivação 
- desejo de experimentação/inovação 
- atitudes colaborativas 
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• Relativamente a si mesmo e ao seu processo de 
formação 
- atitude dinâmica 
- abertura à inovação 
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3. Restrições e liberdades. Factores de constrangimento na construção das TAS 

Antes de nos debruçarmos sobre alguns aspectos da formação dos agentes 

pedagógicos sugeridos pelo estudo realizado, gostaríamos de referir um certo número 

de factores que condicionam as decisões em sala de aula, podendo refrear as condições 

de transformação de práticas e constranger uma construção mais eficaz das TAS. 

Temos aqui em conta que qualquer situação didáctica pode ser analisada em 

função das possibilidades que apresenta de produção de certos tipos de práticas 

pedagógico-verbais, possibilidades essas que necessitam de ser relacionadas com as 

múltiplas racionalidades dos vários contextos, mais próximos ou mais afastados, que as 

enquadram. Por outras palavras, acredita-se que o professor não é livre nas suas escolhas 

e decisões didácticas, já que: "enseigner c'est interagir et négocier ( ... ) c'est traiter avec 

des partenaires et des contraintes" (Mouvet, 1989: 180; cf. ainda Araújo e Sá, 1988b: 5-

13, sobre os níveis de determinação das práticas de progressão de ensino ou Mourão & 

Almeida, 1995: 174, quando caracterizam a actividade docente como essencialmente 

relacionaP3). Nesta perspectiva sociológica das práticas educativas, Bourdieu, lido por 

Perrenoud (1994a: 30-31), relaciona a sua transformação com a dinâmica das condições 

objectivas de ensino. Nas palavras de Mouvet: 

"Concevoir la pratique comme résultat, historiquemente et dans un moment donné, 
d'un jeu complexe d'interactions entre des facteurs tenus pour plus individueIs (en 
particulier, la hiérarchie des criteres de qualité du maitre) et des libertés et contraintes 
contextuelles (en particulier institutionnelles), fait penser en termes d'intrication les 
conditions de sa transformation" (1989: 181). 

Importa por conseguinte que nos interroguemos sobre o "habitus" pedagógico 

(cf. Bourdieu, 1972, cito in Perrenoud, 1994a: 26) e em especial sobre as suas condições 

de transformabilidade, tendo presente o grau de conflitualidade que eventualmente as 

proposições didácticas introduzem no pensamento pedagógico com tradição escolar, 

daí se retirando ilacções quanto a acções programáticas necessárias para uma renovação 

do discurso da aula. Neste sentido, é fundamental que a Didáctica se detenha não tanto 

sobre as práticas didácticas que, num determinado estádio do conhecimento da disciplina, 

parecem ser mais eficazes, mas antes sobre aquelas que têm condições de se realizar no 

quadro da racionalidade das práticas quotidianas do universo escolar, consciente de 

23 "A actividade docente é uma actividade essencialmente relacional: o professor relaciona-se com a 
disciplina (a matemática, o programa, as metodologias preconizadas, os materiais, ... ), com a turma (o 
grupo homogéneo ou heterogéneo, os indivíduos, as metodologias de ensino que tenta implementar, ... ), 
com os alunos (os seus fracassos, os seus sucessos, as suas dificuldades, os seus interesses e capacidades, 
os seus processos de aprendizagem, ... ), com a sala de aula (o espaço físico mais ou menos adequado, os 
materiais disponíveis), com a escola (os colegas, as hierarquias, ... ), com os encarregados de educação, com 
a comunidade sócio-cultural onde a escola está inserida, com o Ministério da Educação, ... , consigo próprio 
(com as suas crenças, os seus valores, a sua individualidade ... )" (Mourão & Almeida, 1995: 174). 
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que os processos de inovação pedagógica se defrontam com. numerosos obstáculos, 

tensões e factores de resistência que não podem ser ignorados (d. Ponte et aI, 1993: ':f4 ; 

ver referência a esta problemática na introdução do capítulo). Na mesma óptica, 

Perrenoud chama a atenção para os perigos de formar os professores em modos de 

pensar e de agir que entrem em ruptura radical com as práticas correntes, empurrando

os para a marginalização ou então para uma regressão cínica em direcção aos valores 

dominantes (1994a: 91-107). 

A necessidade que sentimos de passar por esta discussão prende-se ainda com a 

decisão de proceder a uma abordagem interaccionista das práticas; de inspiração 

etnometodológica (d. Anexo, volume I: capítulo 1; note-se que outros investigadores 

das práticas escolares em contexto português a adoptam, nomeadamente Ponte et aI, 

1993, no que toca à disciplina de matemática). Propõe-se esta abordagem estudar 

empiricamente a vida quotidiana da escola, sem esquecer as interacções sociais que nela 

ocorrem nos laços múltiplos que estabelecem com a comunidade envolvente (d. Coulon, 

1993; Gumperz, 1989). 

Sendo a aula de LE, como dissemos, um micro-universo social que se inscreve 

noutros universos mais latos, as práticas verbais que nela ocorrem reflectem um jogo 

complexo entre factores múltiplos e nem sempre conciliáveis, o qual condiciona as 

possibilidades de acção dos seus agentes, fazendo repercutir as vozes quer dos sujeitos 

que nela agem, quer ainda das histórias, culturas, tempos, símbolos, valores e universos 

de referência das sociedades em que se movem. Em suma, nelas estão presentes, para 

além de aspectos relativos aos micro-contextos situacionais, os pressupostos socio

culturais e ideológicos da instituição em que se inserem, constituintes de um quadro 

interpretativo mais lato que retoma valores políticos e socio-educativos (d. Alarcão & 

Sá-Chaves, 1994, que defendem uma mesma postura para um contexto de supervisão 

de professores). 

Com estes pressupostos, organizámos os factores de constrangimento das práticas 

em três grandes secções, correspondentes aos contextos que, na sequência deste e doutros 

estudos, pensamos serem os que maior pressão exercem sobre a actividade pedagógica 

(d. Donnay & Charlier, 1990: 69 e seguintes, quando apresentam os diferentes níveis de 

descrição e interpretação das situações de formação, inspirando-se em Bronfenbrenner, 

e ainda, com a mesma inspiração, Alarcão e Sá-Chaves, 1994): 

24 "A mudança educacional tem os seus ritmos próprios, que dependem tanto do nível de 
desenvolvimento das propostas pedagógicas e da experiência dos intervenientes directos, como dos factores 
sociais e políticos que constituem o contexto escolar" (Ponte et a!, 1993: 2). 
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contextos identitários; 

contextos educativo-institucionais; 

contextos socio-ideológicos. 

Observe-se que estes contextos, constituídos por uma rede de elementos, 

estabelecem entre si relações interactivas e não hierarquizadas de vária ordem (ver 

Boavida, 1994). 

3.1. Contextos identitários 

o trabalho que os parceiros pedagógicos realizam em sala de aula depende, em 

larga escala, de aspectos ligados à sua identidade pessoal e profissional. Daí, o interesse 

que tal identidade tem despertado em estudos educacionais, como muito explicitamente 

afirmam Ponte et aI: "Para compreender a sua [do professor] actuação é preciso começar 

por perceber de forma profunda o seu ponto de vista, a sua agenda de prioridades, a 

sua lógica, os seus valores, os seus objectivos, as suas estratégias" (1993: 2). 

No quadro do nosso estudo, e na sequência do trabalho empírico que realizámos, 

onde fomos sempre relacionando os dados obtidos com características dos professores e 

das turmas às quais tínhamos acedido pela caracterização prévia, externa e interna, dos 

contextos (d. Anexo, volume I), pensamos que uma constelação de elementos 

constituidores da identidade do professor e do aluno são de molde a orientar 

selectivamente o modo como constroem as TAS. Seguidamente discutimos alguns desses 

elementos que nos parecem mais significativos. 

• Representações, teorias e crenças pessoais quanto ao que significa ensinar e aprender 

uma LE em contexto escolar público 

Constituídas de um modo experiencial, em sala de aula, ou ainda, pelo professor, 

aquando das situações de formação ou de contactos com a literatura didáctica, as 

representações, teorias e crenças dos sujeitos a propósito da situação em que se encontram 

são, na opinião de alguns autores, um dos factores que mais influencia os seus 

comportamentos e decisões em situação de aula: "teacher behavior is substantially 

influenced and even determined by teachers' thought processes" (Clark & Peterson, 

1986: 255; ver ainda Besse, 1989b). 

Vários trabalhos confirmam esta ideia, embora reconheçam que ela é dificilmente 

operacionalizável, dada a multiplicidade de outros factores pertinentes, a coexistência 
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de representações contraditórias ou complementares, e, sobretudo, as relações entre as 

representações e os contextos sociais de prática (d. Argyris & Schon, 1989; Charlier, 

1989: 75, e discussão no Anexo, volume I: 89-91; refira-se particularmente estudos da 

situação escolar portuguesa que fazem emergir a complexidade e conflitualidade das 

relações entre os discursos abstractos dos professores e os seus discursos práticos, como os 

de Delgado, 1994; Fernandes & Vale, 1994; Guimarães, 1995, ou Ponte et aI, 1993; Delgado, 

1994, realça ainda que frequentemente os professores têm consciência das contradições 

que daqui resultam2S). Assim, Donnay & Charlier (1990: 101-102), evidenciando algumas 

pontes entre o que os professores pensam e o que fazem, referem estudos que mostram 

que cerca de 50% dos factores evocados pelos docentes para justificar as suas decisões 

são teorias e representações pessoais. Numa investigação pessoal baseada em entrevistas 

sobre as decisões tomadas em situação de planificação, Charlier (1989: 116-120) chega a 

resultados semelhantes (d. ainda Castellotti & De Carlo, 1995: 33 e seguintes). Nós 

mesmas pudemos relacionar (positiva ou negativamente), em vários momentos desta 

investigação, certas características do discurso pedagógico com o pensamento dos 

professores, descrito a partir de entrevistas que com eles realizámos, onde foram 

confrontados com excertos videogravados de episódios didácticos de que eram 

protagonistas (d. Anexo, volume I: 89-110; ver ainda outros estudos que interrogam 

esta relação, como Boavida, 1994; Fernandes et aI, 1996; Ponte & Canavarro, 1994; ver 

resenha em Ponte, 1995: 191-193). 

Apesar da inexistência de laços claros entre o pensamento profissional e a acção 

prática, como dissemos, é hoje consensual que compreender as actuações dos agentes 

pedagógicos, assim como conceber planos de formação com realidade psicológica e 

efeito prático, passa por um estudo das suas teorias e representações e, mais 

particularmente, dos factores que intervêm na sua formação, introduzindo-se no seio da 

reflexão didáctica a problemática da variedade, da individualidade e da relatividade do 

conhecimento profissional. Assim, Donnay & Charlier (19,90: 95 e seguintes), quando 

discutem as caraterísticas das representações e teorias pessoais dos sujeitos em formação 

como sendo simultaneamente sociais e idiossincráticas, processos instáveis e evolutivos 

de mediação entre os conceitos e as percepções do mundo cuja fonte é simultaneamente 

cognitiva, afectiva e social, que funcionam como filtros da realidadez6, afirmam que 

2S Segundo alguns autores, os conflitos entre concepções e práticas podem ser concebidos como 
importante factor de crescimento pessoal (cf. Ponte et aI, 1993: 206). 

26 "Nous définissons les représentations comme des entités hypothétiques multidimensionnelles, chargées 
affectivement, qui cristallisent des significations accordées à des particuliers, des classes ou des structures, 
par une personne ou un groupe, à un moment donné, dans le cadre d'un projet particulier" (Donnay & 
Charlier, 1990: 99). Ver ainda Charlier (1989: 60-62), para uma extensão desta definição, ou Boavida (1994: 
183-184). 
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falar em representações equivale a: "considérer la connaissance comme une construction 

d'un individu ou d'un groupe inséré dans un contexte social et culturel ( ... ). C'est donc 

mettre l'accent sur la relativité des connaissances en tant que produits, d'une part, et 

sur l'idiosyncrasie des processus de construction de la connaissance et des décisions, 

d'autre part" (1990: 95; ver ainda Develay, 1994: 122-125, sobre esta matéria). Os autores 

distinguem entre representações e teorias pessoais, estas últimas sendo construções 

intelectuais que estabelecem, num dado sistema, relações de diversos tipos entre as 

representações (Donnay & Charlier, 1990: 99; d. ainda Charlier, 1989: capítulo 2, sobre a 

mesma problemática). 

No que diz respeito ao aluno, as suas representações e teorias dependem muito 

da experiência escolar individual e, mais concretamente, do professor (d. Charlier, 

1989: 68-70, que refere estudos a este propósito), o que explica a dificuldade que 

manifestam em conceber modelos não experienciados (d. Budd & Wright, 1992, numa 

análise de diários de aprendizagem, ou Casttellotti & De Carlo, 1995: 71-72, quando 

interpretam neste sentido testemunhos de professores sobre a dificuldade dos alunos 

em perceberem a língua como uma realidade viva). 

As experiências vividas enquanto aluno parecem estar também muito presentes 

nas elaborações sobre a prática dos docentes (d., por exemplo, Sinclair & Ellis, 1989; 

Fernandes et aI, 1996; Mourão & Almeida, 1995; Canavarro, 1993, cito in Ponte, 1995: 

191-192), acompanhadas de outros elementos significativos. Assim, Castellotti & De 

Carlo (1995: 33 e seguintes), na sequência de entrevistas individuais com professores de 

línguas com uma larga experiência de ensino e de formação, concluem que as suas 

convicções e crenças pessoais são construídas com base na intersecção de múltiplos 

factores, entre os quais: a própria vivência de escolaridade; a experiência com os alunos; 

a imagem social da escola e do ensino; as expectativas que sobre eles são projectadas 

pela instituição e pela sociedade; os conhecimentos sobre o processo de ensino/ 

aprendizagem (d. Charlier, 1989: 71 e seguintes, sobre a construção das representações 

nos professores, e John, 1991, quando refere a importância da situação concreta e 

sobretudo dos alunos nas representações sobre a planificação de professores em formação; 

d. ainda Fernandes et aI, 1996: conclusão, quando inventariam as "experiências 

formativas" evocadas pelos docentes observados como reguladoras do seu pensamento 

e acção pedagógicos). 

Emerge ainda dos estudos a que tivemos acesso o papel eventualmente relevante 

assumido pelas instituições e programas de formação de professores, cuja orientação 

pedagógica, traduzida nos objectivos de formação que definem, nos conteúdos que 

seleccionam e nas estratégias que propõem, pode ter uma influência significativa nas 
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concepções e práticas profissionais (d. Fernandes & Vale, 1994: 162, ou Anexo, volume 

I: 101, quando a professora B evoca situações de formação que viveu como críticas para 

o seu perfil profissional): Neste sentido, Ponte (1995: 196) não dissocia do conhecimento 

profissional do professor saberes de referência (relativamente ao conteúdo, à pedagogia 

ou ao currículo, por exemplo), adquiridos em situação de formação. Por seu turno, 

Sinclair & Ellis (1989) mostram que o facto de a instituição formativa propor metodologias 

opostas àquelas que defende nos cursos de didáctica dificulta a sua integração pelo 

formando. 

Note-se, não obstante, que nem sempre se observa uma incidência clara da 

formação na forma de pensar do professor. Charlier (1989: 118), por exemplo, analisando 

as representações deste profissional, nota que não incluem conceitos científicos, o que 

explica quer pelo desconhecimento teórico, quer pela dificuldade em pôr em confronto 

teorias da educação e práticas. Explorando o mesmo ponto de vista, Fernandes et aI 

(1996) concluem que os professores tendem a integrar exclusivamente saberes teóricos 

que não entrem em ruptura com as suas práticas profissionais. 

De qualquer modo, a formação constitui sempre um factor de influência não 

negligenciável que merece a atenção do investigador (para uma análise dos programas 

de formação de professores de línguas em Portugal, ver Andrade et aI, 1993, num 

estude onde se levantam alguns problemas eventualmente elucidativos de certas lacunas 

das práticas observadas neste trabalho; d. ainda Vieira, 1992b, quando identifica alguns 

constrangimentos ao desenvolvimento de uma abordagem reflexiva na formação 

didáctica de professores, nomeadamente a tradição conservadora da pedagogia 

universitária). 

Entre as representações e teorias que mais afectam as práticas, destacamos, na 

sequência da caracterização que fizemos dos professores no Anexo, volume I, aquelas 

que dizem respeito: ao conteúdo-língua; às finalidades escolares desse conteúdo; ao seu 

processo de aprendizagem; aos papéis dos agentes pedagógicos na escola; às motivações 

dos alunos. Note-se que estes diferentes componentes interagem complexamente uns 

com os outros na constituição do pensamento profissional (d., por exemplo, Boavida, 

1994: 190-192, quando detecta influências complexas entre as concepções do conteúdo e 

as concepções de ensino/aprendizagem desse conteúdo). 

• O conceito epistemológico do conteúdo disciplinar 

o professor atribui sentidos e funcionalidades determinados à disciplina que 

lecciona em função do conceito epistemológico do conteúdo em torno do qual organiza 
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a sua acção didáctica (d. John, 1991: 370, quando refere o papel da concepção do 

conteúdo nas imagens da acção de professores de matemática em formação, ou Oliveira, 

1995, sobre a preocupação com a interrogação epistemológica como um referencial 

imprescindível nos programas de formação em Didáctica da Física e da Química da 

Universidade de Évora). Assim, o pensamento que desenvolve, após um movimento de 

recuo relativamente ao conteúdo disciplinar, quanto à sua relação com o sujeito em 

formação, com a escola e com outras disciplinas e campos do saber, concretizado nos 

objectivos e processos que vai definindo para a sua matéria, é um dos factores de 

pressão sobre o discurso da aula. 

• A relação individual com as línguas 

A forma como o sujeito se relaciona com as línguas em presença, LM e LE, em 

termos cognitivos, sociais, psicológicos, afectivos, culturais, motivacionais, instrumentais 

e metalinguísticos, assim como o modo como as relaciona uma com a outra, constitui 

mais um factor que determina a qualidade das práticas lectivas e que deve ser tido em 

consideração pelos programas de formação. 

Este factor de constrangimento das práticas foi sendo referido repetidamente ao 

longo da análise empírica, destacando-se particularmente a influência nesta relação dos 

processos experienciados pelo próprio sujeito em situação de aprendizagem/aquisição 

das línguas em causa. 

• Crenças identitárias 

Importa ainda salientar a influência sobre as práticas das representações dos 

sujeitos quanto à sua identidade pedagógica e à do parceiro com quem lidam. 

Uma primeira vertente desta influência relaciona-se com o entendimento que 

fazem dos papéis e estatutos sociais e verbais que lhes cabem em cada situação de 

comunicação particular e dos direitos e obrigações que possuem. Note-se que o modo 

como professor e alunos se percepcionam na escola é em larga medida induzido pelos 

modelos escolares vigentes, rapidamente reproduzidos, e ainda pelo maior ou menor 

grau de compatibilidade entre esses mesmos modelos e papéis sociais mais alargados 

(d. Gambier, 1988: 51, ou o referido estudo de Budd & Wright, 1992, onde os autores 

mostram a dificuldade que os alunos revelam em conceber relações bilaterais e 

colaborativas com o professor e em aceitar que este último se dispa de alguma autoridade, 

sobretudo se tais comportamentos não correspondem aos modelos escolares a que estão 

habituados27
). 

27 Leia-se o seguinte excerto de um dos diários de aprendizagem analisados, escrito por um aluno 
japonês, a propósito de um curso de ILE em Inglaterra: "The thing, which I feel everyday, is that the person 
who decides a today's menu is not our teacher, but a student! Is this a typical style of education in 
Europe?" (cit. in Budd & Wright, 1992: 219). 
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Por outro lado, o nosso estudo fez emergir a importância ql.le têm nas decisões 

verbais as representações dos sujeitos a propósito de si mesmos, nas suas competências 

específicas face a este tipo de situação. Explicitando o nosso ponto de vista, a professora 

B refere a certa altura da entrevista que nos concedeu que gostaria de transformar mais 

frequentemente as suas aulas em espectáculos animados, mas que lhe faltam habilidades 

fundamentais para tal (d. Anexo, volume I: 100; d. Ponte et aI, 1993: 205, que também 

referem que um dos dilemas vividos pelos professores tem a ver com o grau de 

discrepância entre o que gostariam de propor e aquilo que se sentem realmente capazes 

de fazer). 

• Características pessoais e de personalidade 

Finalmente, resta evocar aspectos relacionados com a pessoa dos parceiros 

pedagógicos, ou seja, afirmar a nossa convicção de que o leque das opções pedagógicas 

depende de traços de personalidade. 

Neste sentido, evidenciámos na caracterização que fizemos dos professores no 

Anexo, volume I, alusões que fazem a este tipo de traços para explicar alguns 

comportamentos. Ponte & Canavarro (1994: 203) referem igualmente que alguns dos 

professores que investigaram se revelam "pouco inclinados" para certo tipo de 

actividades e Dupuy-Walker (1988) mostra, aludindo a vários estudos, até que ponto a 

pessoa do professor é um factor decisivo na sua capacidade de lidar com as dificuldades 

e de controlar o stress. Com convicção análoga, Fernandes et aI (1996) incluem um item 

dedicado às "características pessoais" no retrato que elaboram dos professores do seu 

estudo. 

Mais concretamente, está aqui em causa um conjunto de factores multidimensionais 

e em constante evolução como base de sustentação e condição de possibilidade de 

certas práticas verbais. O modo como o professor lida com o tempo parece-nos, no 

nosso contexto, fundamental (d. Ponte et aI, 1993: 204, quando salientam que uma das 

razões evocadas pelos professores para o facto de não participarem mais activamente 

nas actividades de inovação da escola é precisamente a falta de tempo). 

Com a mesma perspectiva, alguns trabalhos recentes sobre o desenvolvimento 

psicológico dos professores permitem pôr em relação a competência pedagógica e a 

pessoa do sujeito: "la compétence pédagogique ne releve pas des connaissances ni des 

techniques que les futurs enseignants acquierent pendant leur formation initiale, mais 

elle dépend, surtout, de la personne de l'enseignant" (Simões & Simões, 1988: 136; d. 

ainda Cosmopoulos, 1988, ou Simões, 1993). 
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3.2. Contextos educativo-institucionais 

Uma aula, enquanto evento verbal que visa a transmissão e constituição de novos 

saberes, ocorre sempre no seio de uma comunidade mais lata mas que lhe é próxima, 

identificada aqui com a escola, cujas opções e condições de funcionamento e organização 

exercem múltiplos e fortes constrangimentos sobre a actividade concreta dos sujeitos 

pedagógicos. Retomando as palavras de Patrício: "C'est ma conviction, solidement fondée 

dans l'expérience éducationnelle et dans l'analyse rigoureuse de cette expérience, que 

les méthodologies éducatives sont indissociables du modele d'organisation pédagogique 

de l'école ( ... ) il Y a seulement des méthodologies éducatives situées" (1988: 91; d., na 

mesma óptica, Boyer, Butzbach & Pendanx, 1990: 195; John, 1991; Mourão & Almeida, 

1995; Mouvet, 1989; Ponte et aI, 1993; Schõn, 1992: 87). 

No seu estudo, Castellotti & De Carlo (1995: 39) referem que o peso das pressões 

educativo-institucionais é de tal ordem que chega a ser mistificado pelo docentes, que 

criam barreiras e resistências invisíveis à inovação, ao mesmo tempo que as aproveitam 

para justificar opções individuais, desresponsabilizando-se por elas. As autoras 

sublinham ainda o impacto psicológico de barreiras como estas, que funcionam como 

redes de segurança das práticas profissionais e como factores importantes na construção 

da autoconfiança, testemunhando relações de hierarquia presentes em toda a actividade 

profissional. 

Seguidamente exemplificamos alguns dos elementos que constituem este factor 

de pressão. 

• Política educativa e Programas Oficiais 

A política educativa, reflectida nos textos oficais e muito especialmente nos 

Programas, é certamente um dos factores de condicionamento das práticas mais 

determinante (d. Araújo e Sá, 1988b: 12-13 e anexo I, e Pacheco, 1994). 

Para exemplificar esta afirmação, basta notar que os currículos e os programas, 

ao proporem determinadas disciplinas que introduzem na escola um certo número de 

saberes com finalidades claramente expressas, reflectem implicitamente valores de índole 

social, cultural, política e educativa que condicionam a vida nas escolas (d. discussão 

em Develay, 1991c, quando refere a dimensão axiológica dos saberes escolares). 

Mais restritamente, os programas disciplinares, pontos de vista particulares sobre 

o ensino/ aprendizagem de saberes específicos que actualizam de uma certa perspectiva 

as orientações curriculares, constituem um quadro imprescindível, organizador da 

intervenção didáctica. Develay (1991c) refere-se a propósito à didactização dos saberes, 
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processo que tem subjacente uma ideia empírica de que esses mesmos saberes podem 

ser transmitidos pelos professores e aprendidos por alunos específicos, de uma 

determinada idade, com um determinado grau de desenvolvimento, e tendo em conta 

um certo número de condições (afectivas, cognitivas, contextuais). Por outro lado, os 

programas assentam em determinadas "matrizes disciplinares" (d. Develay, 1991b), 

isto é, pontos de vista particulares sobre o conteúdo que traduzem a escolha de uma 

identidade para a disciplina considerada. A matriz disciplinar, que interfere 

decisivamente no estatuto que a disciplina vai adquirir na escola e na sua programação, 

implica o privilégio de certos factos, conceitos, métodos, técnicas, teorias, valores, objectos 

de ensino/aprendizagem, enquanto resultado de uma escolha ideológica de fundo (d. 

Andrade & Araújo e Sá, 1993, 1994b, para uma reflexão sobre algumas traves-mestras 

fundamentais na constituição da matriz disciplinar da disciplina de Francês nos novos 

Programas). 

Charlier (1989: 31-32) faz uma resenha de alguns estudos que se debruçam sobre 

a pressão exercida pelas orientações oficiais, sobretudo nos objectivos e modalidades de 

avaliação que indicam, sobre as decisões dos professores. Nesta mesma perspectiva, 

John (1991) refere a importância dos programas curriculares nas representações sobre a 

planificação de professores em formação. 

O nosso contacto frequente com as escolas mostra-nos que o sentido desta pressão 

não se estende uniformemente a todos os elementos compreendidos nos programas. 

Por exemplo, os professores justificam a ausência de certas práticas com o excesso de 

conteúdos programáticos, ao mesmo tempo que demonstram um certo 

descomprometimento em lidar com algumas das ideias mais inovadoras neles contidas 

(note-se observações do mesmo tipo em Ponte et aI, 1993, Ponte & Canavarro, 1994, e 

Fernandes & Vale, 1994; estes últimos autores sublinham a leitura hipervalorizada dos 

conteúdos como um procedimento fortemente enraíza do nas escolas). Este facto, 

aparentemente contraditório, sugere interpretações de vária índole, sociológicas, 

institucionais, profissionais, que não cabem âmbito deste trabalho. Note-se ainda que a 

relação dos professores com os programas denota a mesma natureza complexa que 

temos vindo a encontrar nos factores precedentes (d. Fernandes & Vale, 1994: 163-164, 

quando realçam formas diferentes dos professores lidarem com as dificuldades colocadas 

por este instrumento pedagógico). 

A concepção e o estatuto do saber no pensamento educativo é um dos aspectos que mais 

crucialmente interfere na actuação da aula e, relacionando com a nossa problemática, 

nas possibilidades de concretização de um contrato colaborativo em LE. Na verdade, 

uma relação normativa com o conteúdo, resultante da ausência de um trabalho de 
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transposição didáctica conducente à diferenciação entre saberes universitários e saberes 

escolares (d. Develay, 1991c) e de um fechamento disciplinar, dificulta a aceitação de 

processos de construção de saberes instáveis em situação pedagógica, encoraja modos 

de transmissão nos quais os sujeitos aprendentes não estão presentes e estimula a 

apropriação colectiva e intelectual de conteúdos estáticos, favorecendo a sua formalização 

e abstracção e reduzindo as oportunidades de contacto directo e experiencial do 

aprendente com o objecto (d. Castellotti & De CarIo, 1995: 61 e seguintes, e Develay, 

1991a, 1991b, 1991c, que analisam a relação entre os saberes científicos e os conteúdos 

pedagógicos) 28. 

O entendimento estático e abstracto do conteúdo é encorajado pela valorização 

monodisciplinar dos currículos que, apesar de inadequada face a um conceito de ciência 

que aconselha aproximações disciplinares cada vez mais estreitas (d. Develay, 1991a, 

quando apresenta a noção de campo disciplinar) e de algumas reticências e sugestões de 

desenvolvimento de projectos transdisciplinares presentes nas instruções oficiais 

portuguesas (d. também o pensamento de D'Hainaut, 1991, a propósito da noção de 

disciplina, revisitada de um ponto de vista epistemológico), permanece instalada na 

organização da escola e no pensamento do professor, sendo, do nosso ponto de vista, 

um factor fortemente inibidor de uma gestão mais pertinente dos programas'9 (d. Besse, 

1989b, que encontra esta atitude na sequência de um inquérito a professores, ou 

Castellotti & De CarIo, 1995: 61 e seguintes). 

Os documentos oficiais que possuímos valorizam uma outra perspectiva do 

conteúdo pedagógico. Assim, sublinham a necessidade de converter os conteúdos em 

"elementos cognitivos dinâmicos" (d. Ministério da Educação, 1991a: 30), na convicção 

de que "a estimulação de novas atitudes e práticas face ao saber e à informação vem 

reforçar ( ... ) o dinamismo e a eficácia do conhecimento" (1991a: 31). Neste mesmo 

sentido, enuncia-se do seguinte modo uma das orientações gerais a imprimir ao processo 

educativo: "Os processos entendem-se ( ... ) como conteúdos fundamentais de ensino/ 

aprendizagem, conteúdos formais e não substantivos, que, pelo seu valor operacional, 

sobrelevam em importância ( ... ) as 'matérias' de ensino" (1991a: 30; d. ainda D'Hainaut, 

1991: 21, quando pensa que ensinar uma disciplina implica colocar o acento nos 

28 Develay afirma, a este propósito: "Les disciplines scolaires ne sont pas directement déductibles du 
savoir universitaire selon des procédures de vulgarisation qui permettraient facilement d'en dévoiler la 
complexité. Elles se déduisent du savoir universitaire par un double processus, d'axiologisation et de 
didactisation." (1991c: 10). 

29 D'Hainaut defende, na mesma linha, o fim da era do isolamento disciplinar, alegando várias razões, 
de ordem epistemológica, cognitiva e instrumental: "Une des tâches majeures de l'enseignant consiste ( ... ) 
à aider les éleves à intégrer leurs acquis de maniere que ceux-ci soient exploitables dans toutes les situations 
ou ils sont pertinents et, en particulier, hors du cadre du cours ou de la discipline" (1991: 19). 
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operadores conceptuais e não no conhecimento, assim diferenciando educação de 

instrução). Criam ainda ocasiões de prática interdisciplinar, nomeadamente ao instituírem 

a área-escola, uma das grandes inovações curriculares da Reforma (cf. Pacheco, 1994). 

A concepção que os programas manifestam de campo disciplinar, nomeadamente 

daquele em que se integra cada disciplina particular, condiciona igualmente a prática 

social de cada saber: "Les structures notionnelle, méthodologique et technique d'un 

champ disciplinaire sont centrales pour l'enseignant parce qu'elles constituent les poutres 

maitresses de l'architecture à partir de laquelle ii donne corps à son enseignement" 

(Develay, 1991a: 8). 

Numa linha de pensamento mais ampla, Pacheco (1994), evidenciando o "modelo 

fechado, uniforme e centralizante" da concepção curricular da reforma educativa, 

denuncia uma crescente descurricularização do professor que o torna um executante de 

decisões curriculares. Esta ausência de protagonismo na gestão do currículo, 

acompanhada ainda pela escassa autonomia da escola na mesma matéria é, do nosso 

ponto de vista, mais um factor de constrangimento da renovação das práticas pedagógico

discursivas. 

• A cultura da instituição escolar 

Pensamos, de acordo com a experiência crítica que temos dos contextos educativos, 

que a cultura própria de cada instituição escolar condiciona incontornavelmente aquilo 

que se faz na aula. Como diz Mouvet, um professor, quando entra numa escola, entra 

simultaneamente numa história no seio da qual se constrói a sua prática (1989: 180; cf. 

ainda Donnay & Charlier, 1990: 85). 

Relevam aqui aspectos ligados aos costumes da escola, suas escolhas pedagógicas 

e finalidades que persegue, indiciados, por exemplo, no tipo de relações pedagógicas 

que promove, no seu dinamismo, no projecto educativo global que define, no grau de 

colaboração e de solidariedade entre os seus diversos membros que incentiva, nos espaços 

físicos de que dispõe, nos critérios a que recorre para a constituição das turmas, nos 

valores que defende ou nas relações com o exterior que estabelece. Note-se que a 

convicção agora expressa esteve na origem do tipo de caracterização externa que fizemos 

do nosso corpus no Anexo, volume I. 

A influência da cultura da instituição nas práticas pedagógicas emerge claramente 

de alguns estudos que se debruçam sobre esta realidade, apontando para o facto das 

condições institucionais poderem constituir contextos facilitadores ou dificultadores da 

inovação (exemplifique-se, em Portugal, com Fernandes & Vale, 1994: 164-165, ou Ponte 
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et aI, 1993). Um mesmo tipo de relação é demonstrada por Mouvet (1989), que aponta 

para a existência de uma hierarquia entre os critérios de qualidade do professor e as 

condições de funcionamento da escola. 

Mais particularmente, pensamos, com Martin, que: "pour faire de la pédagogie 

interactive ( ... ) une visée fondamentale de l'école iI faudra entamer une réflexion sur 

( ... ) l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires" (1991: 219). Assim, 

a definição pela escola de objectivos e actividades de desenvolvimento compatíveis com 

o contrato colaborativo acima delineado aumenta consideravelmente as suas 

possibilidades de realização. Para confirmar esta ideia, Steffen° (1991) observa práticas 

de comunicação renovadas exclusivamente em escolas onde existe um clima de 

colaboração bem instalado, que perseguem projectos de desenvolvimento integrado dos 

sujeitos, englobando o saber mas também o saber-fazer e o saber-ser, e que dispõem de 

recursos humanos e materiais diversificados e ricos. 

• Recursos da escola e condições espacio-temporais 

Os recursos humanos e materiais disponíveis na escola também influenciam as 

opções didácticas (ci. estudos de Castellotti & De CarIo, 1995; Pacheco, 1994; Ponte et aI, 

1993; Ponte & Canavarro, 1994). A sua ausência prejudica quer o funcionamento da 

instituição enquanto local de trabalho, reflexão e prazer, quer, em termos mais restritos, 

uma pedagogia da comunicação, e conduz os professores a encararem com um certo 

cepticismo as reformas introduzidas pelos programas. 

Também as condições espacio-temporais da escola, nomeadamente as salas de 

aula de que dispõe, os locais que utiliza para actividades extra-curriculares, a disposição 

dos alunos na sala, os horários e duração das aulas, podem interferir significativamente 

na actividade verbal dos sujeitos. Note-se neste ponto o que foi dito na Secção I, capítulos 

1 e 2, sobre a influência nos comportamentos verbais da organização do espaço e do 

tempo. 

• Estatuto da disciplina na escola 

O modo como as disciplinas de LE se inserem na organização da escola, que tem 

a ver com as instruções oficiais quanto à gestão do currículo mas também com a 

percepção que delas se faz em cada instituição particular, condiciona as possibilidades 

de ensinar e de aprender este conteúdo particular. 

Neste mesmo sentido, os professores entrevistados por Castellotti & De Carl o 
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(1995: 55 e seguintes) sublinham o facto da organização escolar funcionar como obstáculo 

à aprendizagem das LE, ao afastar os saberes da experiência e ao promover uma 

contradição fundamental entre a realidade de uma prática social e a artificialidade da 

situação formal. Note-se aqui que a valorização da disciplina de francês que encontrámos 

na escola CID, materializada na aposta num clube dinâmico e actuante no seio da 

instituição e mesmo da sociedade local, está na origem da motivação do público escolar 

e desencadeou algumas das actividades que mais próximo se situam daquelas que atrás 

definimos como próprias de um contrato colaborativo orientado para a comunicação. 

• Relações colaborativas interpessoais 

Falta ainda referir o papel decisivo das relações colaborativas interpessoais, 

nomeadamente entre os docentes, no funcionamento pedagógico de uma escola e nas 

práticas de ensino I aprendizagem que nela ocorrem. 

Nesta linha, o tipo de trabalho realizado pelos membros do grupo disciplinar, 

materializado, por exemplo, nas planificações de ano ou de unidade ou nos instrumentos 

de avaliação, a dinâmica de formação, a partilha de experiências ou as redes de entreajuda 

entre colegas, as ocasiões sistemáticas ou ocasionais de reflexão e discussão, são vivências 

determinantes na constituição do clima relacional e pedagógico de cada instituição, 

repercutindo-se fortemente na qualidade das práticas pedagógicas (d. Dupuy-Walker, 

1988: 294, apoiada em vários estudos que perspectivam ainda esta relação em termos do 

crescimento profissional dos docentes; a propósito do valor da formação colaborativa 

entre pares, ver ainda Nóvoa, 1992b; Nunan, 1992: parte II, sobretudo os textos de 

Shannon & Meath-Lang e de Bailey, Dale & Squire; Zeichner, 1993). 

Em Portugal, alguns estudos fazem emergir o significado da qualidade destas 

relações na consolidação de um clima pedagógico propício à inovação (ver Fernandes et 

aI, 1996, ou Ponte et aI, 1993). 

3.3. Contextos socio-ideológicos 

Finalmente, importa referir que as práticas educativas traduzem sempre um 

contexto socio-ideológico mais lato, em particular as suas representações sobre o que é 

a escola, quais as suas funções e os estatutos e papéis respectivos dos sujeitos que nela 

actuam. Nas palavras de Postic, 
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estruturas institucionais das relações que se estabelecem entre os educadores e aqueles 
que acedem à educação" (1984: 31)30. 

Nesta linha, concordamos com Castellotti & De Carlo, quando, observando o 

papel que a imagem social da escola assume na representação que os professores têm 

de si mesmos e do que são práticas pedagógicas de qualidade (1995: 42), consideram 

que é necessário dispor de fortes consensos ideológicos, políticos e sociais para encarar 

uma evolução nas orientações institucionais (1995: 72). 

Mais concretamente, são determinantes: 

• as orientações sociais, morais, cívicas, políticas e culturais da sociedade; 

• os conceitos sacio-ideológicos de educação, de escola e de agentes pedagógicos. 

Para concluir, pensamos que a discussão didáctica sobre a inovação das práticas 

pedagógico-discursivas necessita obrigatoriamente de assumir uma perspectiva ecológica 

que permita colocar em relação aquilo que se faz em cada situação concreta com os 

contextos pessoais, culturais, sociais e ideológicos que dão sentido à acção educativa. 

4. Reflexões em torno dos programas de formação 

A actividade profissional que desenvolvemos na Universidade de Aveiro engloba 

responsabilidades no campo da formação inicial de professores. Este é assim um domínio 

sobre o qual temos realizado alguma reflexão, sobretudo no que toca ao desenvolvimento 

do conhecimento didáctico dos professores de línguas (d., entre outros, Andrade & 

Araújo e Sá, 1989, 1990b, 1991, no prelo; Almeida et aI, 1995, no prelo). Temos, em 

particular, a convicção de que a melhoria das condições de ensino/aprendizagem na 

escola passa, em larga medida, pelos agentes educativos, e de que é possível intervir 

sobre o seu crescimento profissional. Com N óvoa, acreditamos que: "a formação de 

professores pode desempenhar um papel importante na configuração de uma 'nova' 

profissionalidade docente, estimulando a emergência de uma cultura profissional no 

seio do professorado" (1992b: 24). 

Por outro lado, tivemos já várias vezes a oportunidade de afirmar neste texto que 

concebemos a Didáctica como uma disciplina que assume, por intermédio do seu discurso 

30 É neste sentido que Vieira (1994: 338) problematiza o valor ético e moral de certas orientações 
recentes da DL e das teorias de formação de professores, tais como o desenvolvimento da autonomia dos 
alunos ou da reflexividade dos docentes, interrogando-se sobre a sua defensabilidade face a sistemas 
sociais que as desvalorizam. Nesta mesma perspectiva, ver a conclusão do ponto 1 deste capítulo, em 
particular a nota 17. 
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praxeológico (d. Halté, 1995: 77) e na sequência de pressões sociais, uma finalidade 

interventiva e transformadora, isto é, que faz acompanhar o seu conhecimento do terreno 

de acção de uma capacidade de nele intervir para o melhorar e para inovar. Esta 

finalidade exige-lhe a capacidade de reflectir sobre a formação dos sujeitos que, nesse 

mesmo terreno, são responsáveis pelas construção social dos saberes escolares, colocando

a em relação com o estado sempre evolutivo de conhecimento da disciplina (d. Dalgalian, 

Lieutaud & Weiss, 1981: 84, que propõem e discutem esta relação). 

Na sequência de ambos estes pressupostos, pensamos que um estudo como o 

nosso, que interroga o discurso da aula sem deixar de o relacionar com as suas 

circunstâncias sociais de produção, permite e obriga a considerar a problemática da 

formação dos professores, fazendo-o a partir das questões que foram emergindo mas 

também de um certo número de princípios e de conceitos actualmente dominantes 

neste campo (d. Perrenoud, 1994a: 7, quando afirma que não é possível pensar a formação 

do professorado sem primeiro descrever e interpretar a realidade das práticas 

pedagógicas e dos sistemas educativos). É esta a finalidade do texto que segue, com o 

qual concluímos este capítulo e a Secção II do nosso trabalho. 

4.1. Princípios e estratégias 

Existe actualmente um movimento com alguma relevância no domínio da formação 

de professores, a merecer a aceitação das instituições de ensino superior com 

responsabilidades nesta matéria, nomeadamente da Universidade de Aveiro. 

Vulgarmente denominado "formação crítica", "reflexiva", "artística" ou "personalista", 

este movimento, que se situa na linha de uma certa tradição humanista do pensamento 

epistemológico e pedagógico já presente, por exemplo, em Dewey (d. Schõn, 1992: 80, e 

Zeichner, 1993: 17-22, que reclamam esta filiação), encontra-se definido em textos dos 

seus principais autores (d., por exemplo, Argyris & Schõn, 1989; Schõn, 1983, 1987, 

1992; Zeichner, 1983, 1992, 1993), e tem sido comentado em estudos portugueses (ver, 

por exemplo, Alarcão, 1991; Andrade & Araújo e Sá, 1991; Cortesão, 1991; Nóvoa, 1991, 

1992b; Vieira & Branco, 1991, etc)31 . 

31 Para uma elucidação a propósito deste paradigma de formação, cf., entre outros: Adler (1993); 
Chantraine-Demailly (1992); Gore & Zeichner (1991); Marcelo Garcia (1992); Pérez Gómez (1992); Smith 
(1989); Tochon (1989c, 198ge, 1993); Villar Angulo et aI (1994); Zeichner (1993: 28 e seguintes) faz uma 
resenha de estudos realizados na esfera deste paradigma um pouco por todo o mundo. Note-se que nele 
assentam projectos de formação tais como, no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da nossa 
Universidade, o IVLE (Processos de Interacção Verbal em Aula de Língua Estrangeira) (cf. Almeida et aI, 
1995; no prelo) ou o Eureca-DL (Ensino Universitário Reflexivo, Chave para a Autonomia/Didáctica de 
Línguas) (cf. Alarcão et aI, 1994; Alarcão e colaboradores, s. d., 1995). Ver ainda outros projectos com esta 
orientação, apresentados em Vieira (1994) ou Vieira & Branco (1991). 
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Tendo em conta a vulgarização em Portugal da corrente de formação em causa 

(ver nota anterior), pensamos ser dispensável realizar aqui uma resenha crítica das suas 

posições epistemológicas, ideológicas, culturais ou metodológicas. Limitar-nos-emos 

assim a enunciar alguns dos seus aspectos pertinentes para as nossas conclusões, 

enquadrando-os no campo disciplinar em que nos movemos. 

Chamamos no entanto a atenção para o facto destes princípios reflectirem 

exclusivamente alguns invariantes de um paradigma de formação, não traduzindo um 

monolitismo de quadros teóricos e metodológicos (d. Nóvoa, 1991: 20; Tochon, 1993: 

88; Zeichner, 1993). Na verdade, o movimento que se desenvolveu em formação de 

professores sob a égide da reflexão e do enfoque no sujeito e na sua acção aglomera 

múltiplas tradições teóricas e práticas (d. Zeichner, 1993: 35-52, para uma descrição), 

que se congregam no entanto entre si por reagirem fortemente contra concepções 

predominantes do professor como um técnico de ensino cuja função se limita ao 

cumprimento do que outros, didactas, pedagogos, políticos, lhe ditam do exterior da 

aula (d. Zeichner, 1993: 16). Recusa-se ainda, na sequência desta reacção, uma abordagem 

racionalista e positivista da formação, ou um modelo de racionalidade técnica (d. Schõn, 

1983; para uma apresentação deste modelo, ver Pérez Gómez, 1992; podemos encontrar 

uma crítica a alguns dos seus aspectos, tal como têm sido aplicados em Portugal, em 

Andrade & Araújo e Sá, 1991). 

Não esqueçamos ainda que os programas de formação se encontram normalmente 

impregnados de concepções lubridas do professor e da sua formação (d. Andrade et aI, 

1993, e idêntica reflexão em Zeichner, 1993: 45-47). 

Para o paradigma da formação reflexiva, o êxito do profissional depende em 

larga escala do modo como se relaciona com o terreno de actuação. Em particular, está 

condicionado pela sua capacidade em gerir a complexidade desse terreno e em resolver 

problemas práticos, o que só consegue através da integração inteligente e criativa do 

conhecimento - téorico, pedagógico, contextuaI, ... - e da técnica. 

Tal forma de actuação encontra-se ligada à expertise profissional, conceito que 

Tochon desenvolve recorrendo ainda às noções de originalidade e de intuição (1993: 127-

151). Perrenoud (1994a: 21-41) evoca a este propósito a metáfora do professor como 

"bricoleur", capaz de apreender a complexidade das situações pedagógicas e de utilizar 

os dados obtidos com flexibilidade e abertura, não negligenciando o papel da 

improvisação exigida por situações mais inesperadas. 

Se podemos retirar destas proposições a ideia do professor como um profissional 
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que decide em contexto, tais decisões não se conformam a regras nem a rotinas de acção 

nem obedecem a uma única racionalidade, aspecto que se liga com outra característica 

do terreno de actuação, a sua dispersão (d. Perrenoud, 1994a: 43-62). Por outro lado, o 

facto da aula constituir uma situação de comunicação, faz entender o professor como 

um construtor de sentidos com o aluno (Tochon, 1993: 175). 

O perfil do professor competente integra ainda uma metacompetência fundamental 

porque estimuladora da actuação crítica, sensível e inteligente: a reflexividade, ou seja, a 

capacidade de distanciamento face ao vivido com o intuito de o interpretar (Villar 

Angulo et aI, 1994: 189). Esta actividade de abstracção reflexiva (Tochon, 1993: 162-165) é 

fortemente produtora do conhecimento do expert, ao mesmo tempo que está na origem 

da sua atitude anticonformista face à dinâmica dos desafios com que se defronta (1993: 

164). Neste sentido, podemos relacioná-la com a capacidade de inovar: "la conception 

naissante de l'innovation est celle d'un changement réfléchi de l'intérieur des pratiques" 

(Tochon, 1993: 196). 

Do ponto de vista da formação, tal pensamento leva-nos a valorizar o papel do 

conhecimento das práticas efectivas e do conhecimento profissional a que estão ligadas. 

Com os pressupostos que com este simplismo acabamos de evocar, o paradigma 

de formação reflexiva desenvolve-se segundo os seguintes princípios: 

forma contratual (na definição de conteúdos, finalidades, processos, estratégias), 

incentivando-se a participação de todos os implicados na concepção, realização 

e avaliação de programas de formação flexíveis e modulares e viabilizando-se 

uma efectiva cooperação institucional; 

- centração no sujeito, na sua pessoa (crenças, atitudes, teorias pessoais, 

representações), histórias de vida e conhecimento profissional; 

focalização sobre os processos de formação, privilegiando-se aqueles que adoptam 

uma perspectiva critico-investigativo-reflexiva32; 

- enfoque na praxis, enquanto contexto de aprendizagem e de construção de 

saberes profissionais, eixo da organização do processo de formação; 

desenvolve-se com este princípio uma nova epistemologia da praxis que supõe 

a sua integração com a teoria33; 

32 A propósito do conceito de "reflexão" no actual pensamento educacional, Marcelo Garcia escreve o 
seguinte: "A reflexão é, na actualidade, o conceito mais utilizado por investigadores, formadores de professores 
e educadores diversos, para se referirem às novas tendências da formação de professores. A sua popularidade 
é tão grande que se torna difícil encontrar referências escritas sobre propostas de formação de professores que, 
de algum modo, não incluam este conceito como elemento organizador." (1992: 59). 

33 Sobre esta nova epistemologia da prática, cf. Pérez Gómez (1992). Ver ainda a definição de competência 
metapráxica em Alarcão (1992). 
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- conceptualização complexa do terreno de acção na sua realidade ecológica, evitando

se discursos totalitários e ortodoxos; 

consequente enfoque no universo educativo em toda a sua extensão, evitando-se 

abordagens limitadas às salas de aula individuais (d. Coulon, 1993; Zeichner, 

1993); 

consequente aceitação de racionalidades locais, contextualizadas, provisórias, 

instáveis e dinâmicas, que mobilizam quadros explicativos eventualmente 

híbridos e mesmo contraditórios; o saber prático é ass~m compreendido como 

pessoal e contextualizado; 

- preferência por uma abordagem clínica da formação, problematizadora, capaz de 

articular a teoria com a prática34 e orientada para a inovação educativa (d. 

Tochon, 1993: 173, e Perrenoud, 1994a: 139-140, que a definem); 

valorização do papel das relações de supervisão, privilegiando-se aquelas que 

reúnem entre si os professores, criando dinâmicas formativas no interior dos 

locais de trabalho. 

Este modelo de formação, que Nóvoa qualifica de construtivista (1991: 21), 

apresenta algumas constantes metodológicas, ao preferir estratégias de formação que, 

mesmo podendo ser lubridas, valorizam os conhecimentos empíricos, mais ou menos 

implícitos, subjectivos, racionais e fundamentados, que os sujeitos possuem, tal como 

experiências significativas adquiridas em múltiplos contextos. Concretizando, aposta 

em processos investigativo-heurísticos, reflexivos, metacognitivos e problematizadores 

de construção do conhecimento, onde o sujeito tem um papel activo. Privilegia ainda 

estratégias que se desenvolvem em situação de formação participada e mútua, que 

promovem a reflexividade sobre o real e sobre a acção que nele realiza o sujeito e que 

permitem a consciencialização de convicções pessoais, estimulando a emergência de 

uma nova cultura profissional e orientando-se para a inovação educativa. Nas palavras 

de Pérez Gómez: 

"parte-se da análise das práticas dos professores quando enfrentam problemas 
complexos da vida escolar, para a compreensão do modo como utilizam o conhecimento 
científico, como resolvem situações incertas e desconhecidas, como elaboram e modificam 
rotinas, como experimentam hipóteses de trabalho, como utilizam técnicas e instrumentos 
conhecidos e como recriam estratégias e inventam procedimentos e recursos" (1992: 102). 

34 A propósito do valor formativo de tal articulação, Perrenoud escreve o seguinte: "Que l'enseignement 
reste largement un art ne dispense nullement d'une solide formation théorique. Mais, dans une perspective 
de maitrise professionnelle, elle n'a d'intérêt que si elle s'articule à la pratique en situation ( ... ). La théorie 
fonctionne comme grille de lecture de l'expérience." (1994a: 190-191); 

823 



Secção II • Capítulo 4 

Deste modo, pretende-se "armar o olhar" do professor (Perrenoud, 1994a: 191), 

construindo-se com ele quadros conceptuais pertinentes a propósito dos fenómenos 

com que se defronta, ou grelhas de leitura que lhe são fundamentais no seu percurso 

para a autonomia profissional, meta desta abordagem. 

De um modo mais conciso, destacam-se os seguintes procedimentos 

metodológicos (sobre a pertinência destas estratégias numa abordagem reflexiva da 

formação dos professores de línguas, d. Almeida et aI, 1995: 100, no quadro do projecto 

IVLE): 

formação pela introspecção metacognitiva e metapráxica, abordando em particular 

as crenças pessoais e a estrutura do pensamento do professor (por exemplo, 

por intermédio de diários de aprendizagem35, de biografias, de relatórios, de 

verbalizações estimuladas); 

formação pela observação, directa ou indirecta, e pela análise crítica de práticas 

diversas, próprias ou de outros, apoiada em instrumentos heurísticos; o estudo 

de casos integra-se dentro deste tipo de formação (d Shulman, 1992); 

formação pela discussão crítica, valorizando-se a interacção entre pares; 

formação pela documentação; a informação teórica está aqui contemplada (d. 

Perrenoud, 1994a: 191; Tochon, 1993: 186); 

formação pela investigação, a partir da indagação sobre o real e num compromisso 

com a mudança e o aperfeiçoamento; a realização de projectos de investigação

acção é aqui particularmente pertinente36 ; 

formação pela experimentação, o que pressupõe que, mais do que uma formação 

para a prática, se encare uma formação pela prática. 

Não esqueçamos finalmente a necessária homologia entre as orientações 

metodológicas da formação e aquelas que nela se defendem e para as quais se pretende 

formar o sujeito (d., na mesma linha, Alarcão et aI, 1994; Alarcão e colaboradores, s. d., 

1995; Bertocchini & Costanzo, 1992; Beacco, 1992; Millar, 1989; Jong, 1989). No caso que 

35 Sobre o papel dos diários de aprendizagem no desenvolvimento da consciência dos sujeitos 
relativamente ao processo em que estão envolvidos e como instrumento de construção de conhecimento, 
desocultando diferentes faces do eu do professor, d.: Andrade & Araújo e Sá (no prelo); Budd & Wright 
(1992); Grandcolas (1991a; 1991b; 1994); Grandcolas & Vasseur (1995); Martinez (1994); Porquier (1994b); 
Sinc1air & Ellis (1989); Thomas (1993); Trevise (1994); Vasseur (1994); Zabalza (1994). 

36 Está aqui presente a ideia, recorrente neste paradigma de formação, do professor como um investigador 
de práticas (d. especialmente Stenhouse, 1993). Perrenoud afirma que esta estratégia de formação favorece 
a apropriação activa do conhecimento, a utilização dos resultados da investigação e a articulação entre 
teoria e prática (1994a: 123-173). 
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nos ocupa, tal implica que lhe seja proporcionada uma experiência de autonomia, condição 

para que se torne um profissional autónomo, capaz de trabalhar por sua vez a autonomia 

com os seus alunos (d. Bertocchini & Costanzo, 1992, e Pochard, 1992, que apresentam 

projectos de formação justificando-os deste ponto de vista). Nesta medida, Little afirma 

que a autonomia do aluno, meta pedagógica do nosso sistema de ensino, é, 

essencialmente, uma questão que diz respeito à educação dos professores: "the teacher 

autonomy ( ... ) [is] a prerequisite for the development of learner autonomy" (1995: 178). 

Concordamos com Patrício quando pensa que formar um professor capaz de 

lidar com as reformas educativas que abanaram a nossa escola nos últimos anos obriga 

a uma profunda reforma pedagógica e científica das próprias instituições de formação, 

condição imprescindível para que floresça no professorado uma nova mentalidade e 

uma capacidade efectiva para perceber as ambições do nosso sistema educativo, neste 

virar de século (1988: 90). Em particular, a construção com os profissionais de quadros 

conceptuais e analíticos com estas finalidades exige da instituição de formação um 

conhecimento profundo da realidade profissional mas também uma atitude de 

flexibilidade e de respeito para com as necessidades do público (d. Galisson, 1994, e 

Sinclair & Ellis, 1989, que descrevem acções concretas neste sentido). 

Note-se ainda a necessidade de conhecer os processos de construção do 

conhecimento profissional e de os integrar na estratégia de formação (d. Sá-Chaves, 

1994; estas preocupações estão na origem do projecto EURECA/DL, apresentado em 

Alarcão et aI, 1994; Alarcão e colaboradores, s .. d., e 1995). 

4.2. A formação dos agentes educativos 

A formação dos agentes educativos, professor como alunos, beneficia de uma 

discussão integrada, na medida em que a aula, enquanto diálogo pedagógico, só acontece 

na partilha de orientações e práticas educativas que viabiliza projectos sociais construídos 

em colaboração (d., dentro desta ordem de ideias, Huttunen, 1993, in Huttunen, 1993: 

41-44; Little, 1995; Veira, 1994). No entanto, no quadro do nosso estudo e dados os 

limites da nossa capacidade de intervenção enquanto didactas da língua, interessa-nos 

essencialmente discutir a formação do professor, mesmo sabendo que tal implica um conceito 

mais alargado de aula de LE no qual está necessariamente presente o aluno, o que 

motiva o breve trecho que a ele dedicamos no final deste item. Acrescente-se, a este 

propósito, que quando falamos aqui em formação do aluno não nos estamos a referir a 

programas sistemáticos e organizados do mesmo tipo daqueles que propomos para o 
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professor, mas antes a um modo de estar pedagógico que favorece um certo número de 

conhecimentos, competências e atitudes compatíveis com o projecto educativo e didáctico 

que o professor defende na prática. 

Note-se que não distinguimos sistematicamente entre formação contínua e 

formação inicial, na medida em que algumas das sugestões que apresentamos podem 

ser utilizadas em ambos os contextos. 

A formação dos agentes pedagógicos é aqui discutida no quadro dos domínios 

que identificámos como pertinentes para uma reflexão sobre aspecto~ do seu perfil 

directamente envolvidos na construção das TAS (cf. Beacco, 1992, quando também coloca 

como central numa reflexão desta natureza a presença de um determinado conceito de 

profissional). Pretende-se com este modo de organização, que necessariamente implica 

que se negligenciem aspectos importantes a considerar por planos globais de formação, 

dar uma maior unidade a este estudo e ainda concretizar as nossas proposições no 

âmbito de uma problemática específica. 

Não esqueçamos finalmente que a nossa focalização se faz sobre a interacção em 

sala de aula, focalização cuja pertinência em formação de professores justificámos noutro 

lugar do seguinte modo: 

II a observação da interacção permite reflectir sobre certos aspectos das actividades 
de ensino/aprendizagem realizadas, sobre o uso da língua em sala de aula e as formas de 
aprender / ensinar essa língua que são mobilizadas, sobre ainda o clima relacional e os 
valores e os princípios pedagógicos que se defendem; ela leva a descobrir e a descrever o 
que se faz com a língua objecto e veículo da comunicação, a precisar as dificuldades 
encontradas para interagir, a identificar problemas interactivos, a isolar os aspectos sobre 
os quais se coloca o acento e aqueles que deveriam ser privilegiados. Permite ainda entender 
os modos relacionais entre os sujeitos pedagógicos, as relações interpessoais que se 
estabelecem, e relacionar o desenvolvimento linguístico com o desenvolvimento pessoal e 
social dos alunos" (Almeida et aI, 1995: 101). 

4.2.1. O professor 

4.2.1.1. Domínio dos processos de ensino/aprendizagem 

A compreensão dos processos envolvidos no acto de ensinar / aprender é 

fundamental para uma actuação pedagógica de qualidade (Develay, 1994: 56, vai ao 

ponto de afirmar que este é um dos mais importantes aspectos organizadores da formação 

no quadro dos novos paradigmas). 

Este pressuposto, que discutimos no quadro da construção das TAS, implica que 

o professor seja levado a um confronto com a realidade de tais processos em múltiplas 

situações, procurando isolar estratégias de ensino e estratégias de aprendizagem, 
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determinando a natureza das relações que ambas estabelecem e debruçando-se sobre a 

realidade psicológica da aprendizagem verbal na escola e sobre o rendimento dos alunos. 

Nesta medida, investiga a aprendizagem ao mesmo tempo que ensina, e concebe ambos 

os processos como simultâneos e mutuamente interdependentes, sendo capaz de 

identificar na aula dados pertinentes que sustentem a sua intervenção instrucional (d., 

com idênticas sugestões, Breen, 1985; De CarIo & Castellotti, 1995: 153; De CarIo, 1995; 

Jong, 1989; Victori & Lockart, 1995). 

Indo mais longe, pensamos que a compreensão do processo de ensino / 

aprendizagem se deve acompanhar de uma capacidade interVentiva em situação de 

aula, criando o professor conscientemente situações pedagógicas dirigidas a competências 

diversificadas (d. Holec, in Huttunen, 1993: 67). 

Seguidamente, indicamos algumas estratégias para uma formação neste domínio. 

• Observação de processos de aprendizagem em situação pedagógica 

Esta estratégia, que incentiva o recurso a instrumentos de observação de vária índole, 

pode debruçar-se sobre dados dos mais diversificados, recolhidos em entrevistas, 

questionários, diários de aprendizagem de alunos de língua, gravações audio e vídeo 

de práticas verbais, ou seja, todos aqueles que fazem ressaltar na cultura da aula as 

operações de apropriação do aluno induzidas pelas actividades pedagógicas. 

Assim, importa criar situações de observação crítica de práticas de linguagem e de 

reflexão sobre os factores contributivos da aprendizagem nelas presentes. Em particular, é 

essencial formar o sujeito na ideia de que a comunicação em aula de LE é um tipo 

especial de comunicação, que obedece a restrições de ordem didáctica e que, enquanto 

tal, prefigura um laboratório privilegiado de aprendizagem. Para Germain, esta é uma 

das implicações mais evidentes das orientações metodológicas da abordagem 

comunicativa em matéria de formação de professores: "1' enseignant de L2, dans une 

perspective communicative, se doit d'être de plus en plus sensibilisé aux caractéristiques 

de la communication langagiere" (Germain, 1993b: 87-88). 

Pensamos que seria interessante alargar estas observações a outras situações de 

prática social da linguagem, mormente exolingues, que permitissem a confrontação de 

processos e favorecessem algumas inferências didácticas a propósito da necessidade de 

preparar os alunos para futuras situações de uso comunicativo da LE. 

Lembremos que a observação em causa implica que o sujeito disponha de 

taxonomias de estratégias de ensino e de aprendizagem do tipo das que apresentámos 

na Secção I, capítulo 4, e que as possa relacionar com situações concretas. 

827 



Secção II • Capítulo 4 

• Experiências de aprendizagem reflexiva das LE 

A introspecção do professor relativamente aos seus próprios procedimentos de 

aprendizagem das LE pode ser uma forma útil de cumprir os objectivos de formação 

em foco. 

Nesta medida, seria interessante confrontá-lo, desde a formação inicial, com 

experiências de aprendizagem reflexiva da LE, por exemplo, propondo-lhe a realização 

de diários de aprendizagem para as disciplinas de língua, mais tarde explorados com 

este propósito (d. idêntica sugestão em Sinc1air & Ellis, 1989). 

Uma estratégia que reputamos de grande interesse chega-nos de alguns programas 

de formação de professores de FLE em França que vulgarizaram a disciplina Aprendizagem 

Reflexiva de uma Língua Desconhecida. Os objectivos da disciplina não são, evidentemente, 

a aquisição de uma nova língua, mas antes, pelas estratégias adoptadas, que privilegiam 

a reflexão metacognitiva e que passam pela construção de um jornal de aprendizagem, 

favorecer a construção de conhecimento a propósito da aquisição do saber verbal, 

relacionando-o com as estratégias de ensino, os materiais, os conteúdos abordados, os 

conhecimentos mobilizados e as estratégias de aprendizagem postas em acção. A 

disciplina permite em especial que o formando tome consciência, por dentro, das 

sensações, emoções e dificuldades vividas nesta situação verbal, assim como de 

estratégias para as gerir, tornando-se mais capaz de compreender os comportamentos 

dos seus futuros alunos. Por outro lado, a comparação crítica de diferentes reacções a 

uma mesma estratégia de ensino/aprendizagem da LE ajuda-o a relativizar as suas 

próprias concepções, assim como a comprender a individualidade dos processos de 

apropriação, o que favorece a sua futura capacidade para lidar com a heterogeneidade 

dos alunos. Os jornais de aprendizagem construídos no quadro desta disciplina têm 

sido objecto de alguns estudos que fazem emergir dados interessantes a propósito de 

todas estas questões (d., por exemplo, Grandcolas, 1991a, 1991b; Martinez, 1994; Thomas, 

1993; Porquier, 1994b; Trevise, 1994). 

• Informação teórica 

A informação teórica é, do nosso ponto de vista, fundamental. Defendemos assim 

a introdução de unidades destinadas à aquisição de instrumentos conceptuais pertinentes 

para a leitura interpretativa dos fenómenos de aquisição verbal, em particular no campo 

da psicologia da aprendizagem, psicologia social, psicolinguística e aquisição da 

linguagem. 
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• Projectos de investigação-acção 

Importa igualmente incentivar a realização de projectos de investigação-acção 

que, numa perspectiva didáctica e com uma óptica de pedagogia activa, visem um 

melhor conhecimento dos comportamentos de aprendizagem dos alunos na sua relação 

com os comportamentos de intervenção dos docentes. 

4.2.1.2. Domínio do conhecimento disciplinar e sua didáctica 

o conhecimento que o professor tem do conteúdo específ!co que ensina é um dos 

mais importantes que integram o seu conhecimento profissional (ver discussão atrás). 

Nesta óptica, as investigações conduzidas pela equipa de Shulman e por outros 

autores (d. resenha em Marcelo Garcia, 1992, 1996), identificam como um dos níveis de 

conhecimento com grande interesse didáctico aquele que é relativo ao conteúdo 

pedagógico (ou o conhecimento didáctico do conteúdo). Resulta tal saber de uma combinação 

entre o conhecimento da matéria, de tipo declarativo, e o conhecimento do modo de a ensinar, 

este último compreendendo as formas mais úteis de representar e formular o saber para 

o tornar apreensível e, mais globalmente, tudo aquilo que se pode incluir no 

conhecimento pedagógico geral. Shulman define-o do seguinte modo: /I A second kind 

of knowledge is pedagogical content knowledge, which goes beyond knowledge of 

subjet matter per se to the dimension of subject matter knowledge 'for teaching' ( ... ) in 

a world, the ways of representing and formulating the subject that make it 

comprehensible to others" (1987: 93, cito in Sá-Chaves, 1994: 139). 

Ao contrário do conhecimento da matéria, no qual assenta, o conhecimento do 

modo de a ensinar não pode ser adquirido nas instituições de formação de forma linear 

e passiva, já que exige o contacto com a experiência profissional, elaborando-se 

paralelamente a ela e sendo influenciado pela evolução do conhecimento pedagógico 

mais global. No entanto, como afirma Sá-Chaves, que se refere ao conhecimento profissional 

não standard e que prefere entendê-lo como uma competência, não sendo transmissível, 

é ensinável, embora exclusivamente no seio de situações de prática que explorem as 

relações triangulares que, em cada tarefa educativa, implicam o professor, o contexto e 

o tipo de conhecimento (1994: 129 e seguintes). 

Note-se ainda a relação entre a epistemologia do conteúdo e a sua didáctica (d. 

Develay, 1994: 85-87). 

Os estudos sobre estas questões são de grande relevância para os planos de 

formação, permitindo-lhes definir com maior realidade os objectivos das acções 

formativas e equacionar os seus resultados. 
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Refira-se finalmente a necessidade das instituições de formação se debrucarem 

sobre o conceito de língua que veiculam por intermédio da informação teórica que 

dispensam, dos modelos descritivos que adoptam e ainda das actividades de trabalho 

com a língua que propõem. 

Seguidamente apresentamos algumas sugestões para a formação neste domínio, 

lembrando que, segundo o estudo realizado por De CarIo & Castellotti (1995: 118), se 

trata daquele relativamente ao qual os docentes afirmam necessitar de uma maior 

formação. 

• Explicitação e reconstrução de teorias pessoais 

A resposta que cada professor dá às questões atrás levantadas, pelo seu poder 

organizador relativamente às práticas que propõe na aula, delimitando o campo do que 

é possível e desejável fazer, merece a atenção particular dos formadores. 

Em especial, importa fazer explicitar o que pensam que é saber uma língua 

estrangeira e que finalidades assinalam a este saber, num trabalho formativo que desoculta 

e analisa representações à luz da realidade das práticas sociais e dos percursos 

aquisicionais. Importa essencialmente reconstruir conceitos demasiadamente simplistas, 

muito sujeitos à noção de norma, favorecendo reconceptualizações de cariz didáctico 

(d. resultados do nosso estudo empírico e ainda De CarIo & Castellotti, 1995: 152). 

Pensamos ainda que é necessário insistir na clarificação dos objectivos do ensino/ 

aprendizagem do francês na escola. 

• Trabalho com a noção de transposição didáctica 

A noção de transposição didáctica enquanto tradução pragmática de saberes em 

actividades e em situações didácticas (d. Chevallard, 1985, referido em Perrenoud, 

1994a: 115 e seguintes), apesar do seu carácter controverso, está envolvida naquilo que 

temos vindo a dizer. Pensamos que ela pode ser um quadro de referência pertinente 

para discutir com os formandos, num primeiro momento, o conhecimento pedagógico 

do conteúdo que praticam, relacionando-o com a sua base substantiva, o conteúdo de 

per si, e com as razões que presidem à sua transformação em conteúdo ensinável. 

Permite ainda fazer evoluir a relação epistemológica que mantém com o saber 

escolar, indagando a sua finalidade transformadora, isto é, o seu porquê e para quê (d. 

Sá-Chaves, 1994: 138). 
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• Formação em Ciências da Linguagem 

Pensamos que os objectivos da formação neste domínio justificam amplamente a 

interdisciplinaridade da DLE com as ciências da linguagem, num diálogo entre disciplinas 

(d., na mesma óptica, Bouchard, 1989; Chiss, 1995; Moirand, 1989a, 1989b; Peytard & 

Moirand, 1992; Py, 1993c; Roulet, 1991, 1994). Tal diálogo: 

contribui para uma conceptualização mais abrangente, elaborada e explícita 

da língua em geral e da língua a ensinar em particular; 

fornece conceitos operatórios e noções descritivas úteis para a análise 

linguística que permitem ao professor em formação detectar regularidades e 

variações nos enunciados verbais e interrogar-se sobre as condições de uso da 

língua; 

favorece a clara percepção das capacidades particulares (enunciativas, textuais, 

linguísticas, ... ) envolvidas no acto comunicativo, facilitando a determinação 

mais clara dos objectos de ensino; 

ajuda a conceber actividades verbais mais complexas para a aula, onde a 

língua apareça também nas suas dimensões de uso; 

fornece alguns critérios de organização dos materiais de ensino e das 

actividades verbais; 

esclarece quanto a aspectos significativos dos objectivos práticos do ensino/ 

aprendizagem das LE, ajudando o professor a clarificar o que significa saber 

uma língua estrangeira. 

Numa palavra, a formação linguística tem como objectivo explicitar, dar maior 

rigor e eventualmente modificar as representações do professor relativamente ao objecto 

a ensinar, dotando-o de instrumentos conceptuais, teóricos e metodológicos que lhe 

permitem conceptualizar estratégias de ensino/aprendizagem mais abrangentes e 

adequadas ao objecto em causa, em função das grandes finalidades reguladoras do acto 

de ensino / aprendizagem das LE. 

A interdisciplinaridade com as ciências da linguagem, que implica informação 

teórica mas também reflexão pessoal e crítica, dedutiva ou indutiva, sempre apoiada na 

observação de corpus verbais e fazendo intervir a noção de tarefa de linguagem, não faz 

esquecer ao professor que se trata de conceber a língua-conteúdo da aula como um 

II objecto didáctico" cuja descrição mobiliza regras e modelos que não estão presentes 

nos tratados tradicionais. Por outras palavras, cabe-lhe colocar em relação o objecto a 

aprender com a situação de aprendizagem e com os objectivos definidos para essa 
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situação: 

"11 est probable que l'enseignement d'une langue suppose la construction d'objets 
spécifiquement didactiques qui n'ont pas pour fonction principale de peindre fidêlement 
une réalité dite authentique, mais de permettre le travail pédagogique. ( ... ). II est essentiel 
qu'un professeur de langue soit bien conscient qu'une partie des objets qu'il manie en 
classe sont des constructions ad hoc qui trouvent leur légitimité dans des arguments 
didactiques, et non linguistiques." (Py, 1993c: 28). 

A reflexão anterior levanta o problema do modelo que o professor adopta para 

propor e descrever o conteúdo didáctico, modelo esse que se desenvolve enquanto 

esquematização do objecto que representa e que se legitima na produção desse mesmo 

objecto por um sujeito particular, tendo em vista um objectivo que lhe é próprio. Ressalta 

assim o carácter construído e evolutivo do objecto da aula, para o qual é essencial 

chamar a atenção dos professores, mostrando-se até que ponto um objecto desta natureza, 

exclusivamente interpretável à luz da situação, exige modelos descritivos também eles 

evolutivos e dinâmicos, construídos em situação, simples, integrativos e relacionados 

com a realidade dos processos de aprendizagem (d. Beacco, 1992, ou Besse & Porquier, 

1984, quando põem em relação a gramática de ensino com a gramática de aprendizagem). 

Esta nova definição do conteúdo didáctico, que contrapõe um saber objectivo e 

universal a saberes subjectivos e individuais constitui, segundo Holec (1979: 21), um 

dos aspectos mais importantes do novo quadro conceptual da DLE. 

Por outro lado, o objecto da aula de LE não se confina à língua enquanto código, 

mas abrange a totalidade do sistema de comunicação. Neste sentido, é essencial que o 

professor seja formado também para compreender o fenómeno comunicativo na sua 

realidade enunciativa, interlocutiva, textual, cultural, simbólica, cognitiva, afectiva, 

sociológica, atribuindo sentido às formas verbais em função dos parâmetros situacionais 

de ocorrência e integrando as funções da linguagem num texto, numa interacção e 

numa história (d. Bouchard, 1989; Py, 1993c; Roulet, 1991). Importa ainda esclarecer a 

natureza etnográfica e antropológica das práticas verbais, enquadradas em relações e 

interacções sociais (d. De Salins, 1992: 201-202). 

Nesta medida, é essencial a observação e análise empírica de fenómenos 

comunicativos, numa perspectiva alargada que se apoia em instrumentos heurísticos 

pertinentes e numa informação teórica apropriada. 

• Trabalho didáctico com o conteúdo 

o conhecimento do conteúdo engloba, como vimos, uma determinada concepção 

relativamente à forma de o ensinar e aprender. Verificámos no estudo empírico que o 
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trabalho didáctico se restringia a aspectos formais da língua enquanto sistema em 

actividades de prática e de treino, e que a ausência de um trabalho pedagógico sistemático 

sobre as competências de comunicação, estratégica e de aprendizagem podia ser 

interpretada como uma resposta demasiadamente simplista às questões colocadas pela 

educação em línguas estrangeiras. 

Este dado legitima pensar que importa insistir na formação didáctica dos sujeitos 

no que diz respeito a um trabalho aprofundado, diversificado e rico com aLE, 

explicitando propostas pedagógicas alternativas que coloquem o aluno em interacções 

mais abrangentes e complexas com a língua. 

Em particular, é essencial discutir na formação didáctica o sentido de novos 

conceitos educativos e metodológicos, concretizando-os em termos de acções pedagógicas 

concretas. Entre tais acções, cabe explicitar o lugar das competências verbais 

negligenciadas na comunicação em geral e na exolingue em particular, definindo 

objectivos e conteúdos pedagógicos com elas relacionados e fazendo acompanhar este 

trabalho da observação e experimentação de propostas metodológicas precisas e variadas. 

4.2.1.3. Domínio das competências pedagógico-comunicativas 

A concretização do processo de ensino/aprendizagem exige do professor um 

certo número de destrezas de vária ordem, empíricas, analíticas, avaliativas, estratégicas, 

de comunicação, com as quais os programas de formação de professores se preocupam 

necessariamente (d. as destrezas identificadas por Pollard & Tann, 1987, referidos por 

Marcelo Garcia, 1992: 61). 

No quadro da nossa problemática, o professor precisa de ser preparado para 

lidar com a complexidade da aula, em particular no que diz respeito às escolhas que a 

cada momento é levado a fazer, no quadro de episódios imprevistos (d. atrás, quando 

nos referimos às qualidades do terreno de acção). 

Um dos objectivos da formação é por conseguinte desenvolver no docente a 

capacidade de construir colaborativamente interacções significativas e úteis do ponto 

de vista pedagógico, tendo em conta que grande parte dessas interacções nasce 

espontaneamente na aula e exige dele uma "improvisação bem planificada" (d. atrás). 

Por outras palavras, uma das preocupações centrais da formação neste domínio prende

se com o desenvolvimento no sujeito de competências de gestão da aula, ou, com Sá

Chaves (1994: 129), de metacompetências intrinsecamente ligadas à natureza viva, 

dinâmica e interactiva do processo pedagógico, competências essas que o preparam 

para tomar decisões rápidas, em tempo real, sem escamotear a complexidade e a 
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individualidade dos processos mas também sem desorganizar a aula nem a transformar 

num aglomerado sucessivo de actividades sem nexo colectivo (d., com esta mesma 

preocupação, Perrenoud, 1994a: 81). Note-se aqui que, segundo Tochon (1993: 128-136), 

o professor expert, ao contrário do inexperiente, consegue resolver situações complexas 

sem perder o sentido das prioridades, sentido que lhe advém da clara consciência da 

situação pedagógica, sendo capaz de hierarquizar. Esta capacidade, ligada a um 

conhecimento detalhado e altamente especializado que se funda empiricamente na 

memória situacional de episódios vividos, pressupõe que detenha instrumentos analíticos 

poderosos, com os quais interpreta as situações e toma decisões adequadas. Neste sentido, 

a actividade do professor não está isenta de uma forte componente metacognitiva. 

Esta preocupação de formação retoma o paradigma já evocado do professor como 

um decisor em situação de construção de sentidos. 

Nesta linha, várias questões essenciais se colocam, cuja discussão deve ser 

integrada neste domínio de formação. As propostas seguintes, que temos vindo a 

experimentar no quadro dos referidos projectos IVLE e EURECA/DL, são alguns 

elementos de resposta úteis (d. Alarcão et al, 1994; Alarcão e colaboradores, s. d., 1995; 

Almeida et aI, 1995, no prelo; Andrade & Araújo e Sá, no prelo). 

• Observação crítica de práticas 

Uma primeira abordagem da problemática em análise passa por incrementar nos 

professores a consciência e compreensão relativamente à complexidade das situações 

de ensino / aprendizagem, a partir de actividades de observação e análise, com diferentes 

focalizações e em situações diversificadas, de práticas próprias ou de outros profissionais 

(d. idênticas propostas em Allwright, 1990, in Biddle & Malmberg, 1990; Castro, Vieira 

& Sousa, 1991; Donnay & Charlier, 1990; Martin, 1991; Peytard & Moirand, 1992: 84; 

Waendendries, 1995b). Note-se, com Perrenoud (1994a: 33-34), que é necessário fornecer 

ao formando uma lista de paradigmas interpretativos, isto é, de pontos de vista múltiplos 

sobre o fenómeno em foco que lhe permitam compreender o que se passa na aula (por 

exemplo, no campo da análise transaccional, da sociolinguística ou das teorias da 

comunicação ). 

A actividade observacional desenvolve em particular competências de leitura do 

real, ou seja, de tratamento de informações contextuais, permitindo a quem interpreta 

dar respostas individuais e apropriadas que coloquem em relação decisões anteriores 

com os processos interactivos da aula (d. Donnay & Charlier, 1990: 90-94, que entendem 

a actividade de ensinar como um processo de tratamento de informações conduzindo a 

certas decisões). 
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Al1wright (1990, in Biddle & Malmberg, 1990) propõe que a observação da 

interacção se oriente para uma reconceptualização da aula como uma criação conjunta 

do professor e dos alunos, a partir de algumas questões descritivas (tais como: o que se 

passa durante o encontro verbal? qual a influência do discurso do aluno na 

progressão textual? qual a relação entre aquilo que ocorre e o que estava previsto? 

quais as reacções verbais dos aprendentes mais utilizadas para a construção da aula? 

que oportunidades de aprendizagem são criadas? quais as modalidades de interacção 

entre o professor, o aluno e o saber? ). Os dados obtidos, recontextualizados no quadro 

de actividades pedagógicas precisas e esclarecidos à luz de uma problemática didáctica, 

permitem promover a consciência da relação entre prática comunicativa e transmissão/ 

apropriação dos saberes verbais. Note-se que o tratamento destas questões possibilita 

ao formando abordar a problemática da adaptação verbal nas suas múltiplas 

configurações, nela integrando os episódios TAS como aqueles que favorecem uma 

construção dialógica mais partilhada. 

• Estudo de casos 

O estudo de casos é uma prática que adquire aqui alguma relevância, por 

proporcionar reflexões e discussões úteis para o desenvolvimento do conhecimento 

pedagógico e estratégico, bem como para a capacidade de análise crítica e de resolução 

de problemas. Neste sentido, o formador fornece ou constrói colaborativamente 

instrumentos de observação diversificados, promovendo o contacto com meios teóricos 

e heurísticos suficientemente ricos para possibilitarem um olhar diversificado sobre as 

situações de sala de aula. 

A constituição de um banco de casos é aqui de grande pertinência. 

• Constituição crítica de repertórios de estratégias 

Os resultados das tarefas precedentes podem ser investidos no sentido de constituir 

um repertório rico de possibilidades de tratamento da complexidade da aula, numa 

perspectiva de aperfeiçoamento e de mudança (d., na mesma linha, Charlier, 1989, ou 

Martin, 1991). Dito de outro modo, a formação não negligencia uma importante vertente 

prática e metodológica, instituída não como receituário mas antes como um conjunto de 

sugestões a mobilizar em situação de um modo criativo e sempre de acordo com a 

análise que dessa situação faz o professor, sugestões capazes de modificar as práticas 

verbais da aula no sentido de uma pedagogia interactiva para a autonomia. 
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As actividades incluídas neste repertório devem ser acompanhadas de uma 

descrição crítica que realce as competências de linguagem a que se dirigem, os modos 

de trabalhar a língua que supõem, as operações de apropriação que supostamente 

pretendem mobilizar e as modalidades de interacção entre os sujeitos e com a língua 

nas quais assentam. Nesta racionalização didáctica, o formando confronta princípios 

pedagógicos com modos de os concretizar, o que favorece o desenvolvimento do espírito 

crítico face às sugestões de intervenção na aula de LE. 

Note-se ainda que o contrato de comunicação que enunciámos no ponto anterior 

faz emergir a necessidade de insistir com o professor no sentido de conceber actividades 

focalizadas na tarefa e na significação, susceptíveis de fazerem participar o aluno na 

construção do conhecimento, onde a comunicação da aula seja organizada de outro 

modo, mais participativo, que invista os sujeitos de novos papéis. Aconselha ainda a 

sublinhar a função de um trabalho diversificado sobre as competências de linguagem e 

de aprendizagem envolvidas no acto de aprender a comunicar numa outra LE, 

nomeadamente sobre aquelas que mais frequentemente são negligenciadas, como a 

sociocultural, a discursiva e a estratégica. 

• Experimentação de estratégias 

Não basta observar um série de casos e de práticas mais ou menos exemplares 

onde o agente é levado a resolver problemas vários e a regular de modo criativo situações 

inesperadas. É necessário ainda formar o professor nessa regulação, colocando-o em 

acção e levando-o a reflectir sobre ela, numa abordagem clínica. 

Assim, a constituição do repertório crítico beneficia da sua experimentação, 

conducente a uma avaliação crítica, sempre contextualizada, da qual não resulta a rejeição 

liminar de determinadas propostas mas antes juízos valorativos racionalizadores da sua 

pertinência face aos parâmetros contextuais. Esta avaliação, instituída no quadro de 

relações de supervisão onde se privilegia o diálogo entre pares, favorece processos de 

reconstrução e o enriquecimento de teorias e de modelos de ensino, promovendo a 

libertação do professor relativamente a máximas ou normas estereotipadas. 

A actividade de experimentação exige também a planificação de módulos de 

intervenção pedagógica (d. Martin, 1991; Puren, 1993), processo que, integrado numa 

dinâmica formativa, se investe de uma forte eficácia em termos da construção das 

competências profissionais, como afirma Perrenoud: "la réinvention d'activités et du 

matériel correspondant est un élément important dans l'enrichissement et 

l'appropriation personnelle du rôle professionnel" (1994a: 37). 
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• Projectos de investigação-acção 

Conceber projectos de investigação a partir de questões relacionadas com a 

construção da interacção é uma estratégia relevante, muito enfatizada pelas actuais 

correntes de formação que não dissociam a figura do professor da do investigador da 

prática. 

• Trabalho com a competência pedagógico-comunicativa 

Uma vertente de formação que reputamos fundamental neste domínio, mas que é 

crítica nos programas de formação a que temos acesso, prende-se com as destrezas de 

comunicação. 

A discussão que delas fizemos ao longo deste trabalho fez ressaltar a sua 

especificidade em situação de aula de LE, evidenciando-se múltiplas componentes que 

não diluem um funcionamento global. Retomando o que já foi dito (d. Secção I, capítulo 

2: 1.2.1.1.), a competência pedagógico-comunicativa engloba, para além de um bom 

domínio da língua, no seu uso e no seu funcionamento, a capacidade de a usar em 

situação, o que significa, na aula de LE, de fazer da comunicação o locus de ensino/ 

aprendizagem. 

Sabemos, com Moreira (1990), que este é um domínio no qual os professores 

inexperientes sentem dificuldades acrescidas, sobre as quais os programas de formação 

se devem forçosamente debruçar. As propostas de acção que a seguir se apresentam 

pretendem contribuir para uma reflexão em torno desta formação específica, que nos 

interessa particularmente na esfera do nosso estudo. 

* Observação da complexidade da comunicação pedagógica 

Uma das finalidades da formação é promover a consciência da complexidade da 

comunicação em aula de LE e de tudo aquilo que ela implica em termos de um processo 

de ensino/aprendizagem que nela e por ela ocorre. O facto da aula não configurar 

exclusivamente uma ocasião de comunicação na língua mas sim de aprendizagem da 

língua pela comunicação obriga a repensar a linguagem que nela se constrói, atentando 

nas suas regras particulares e percebendo como se fundamentam em certas propriedades 

contextuais. 

Com esta orientação, importa multiplicar actividades de observação e análise da 

comunicação pedagógica, nomeadamente dos seus momentos críticos, como os de 

elaboração de questões e de instruções, a transição entre passos ou a resolução e 
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antecipação de dificuldades (cf. Almeida et aI, 1995, e no prelo, .onde se explicita uma 

estratégia de formação levada a cabo no ano de estágio com esta finalidade; outros 

autores propõem a análise das interacções pedagógicas como estratégia de formação, 

como De Carlo & Castellotti, 1995: 154-155, que insistem nos momentos de bifocalização 

e na análise da metalinguagem, e Waendendries, 1995b). As TAS fazem parte destes 

momentos, pelo que o corpus agora constituído pode ser reutilizado com estes propósitos. 

A construção da adaptação verbal é um quadro particularmente pertinente para a 

observão desta forma de complexidade, porque coloca algumas questões cruciais quanto 

aos critérios de pertinência pedagógica relativos ao tratamento a concedei às intervenções 

do aluno, nomeadamente àquelas que são mais desestabilizadoras do ponto de vista da 

progressão conversacional, como é o caso de algumas TAS (cf. Tochon, 1993: 96, que 

refere estas situações como exemplificativas de dilemas da prática). A sua observação 

permite, em particular, aprofundar em que consiste a capacidade de pilotar o evento 

verbal sem perder o fio organizador global que reflecte o trabalho que se pretende 

realizar, bem como atentar em episódios de tomada de decisões em tempo real, 

relacionando-as com a multiplicidade de dados que o agente recolhe da interacção e 

que trata à luz de um pensamento didáctico estruturado no qual se integra o 

conhecimento do conteúdo. Numa palavra, a focalização sobre episódios adaptativos 

permite aos sujeitos em formação debruçarem-se sobre a aptidão para o ensino 

interactivo, observando como pensam os professores em acção e procurando apreender 

em que consiste a "inteligência do contexto" (Tochon, 1993: 122). 

Outros autores se pronunciam sobre a necessidade de formar o professor na 

capacidade de tomar decisões rápidas em tempo real, evocando a natureza colaborativa 

do processo de transmissão e aquisição de saberes (cf. Ponte, 1995: 195; Mouvet, 1989; 

Puren, 1993; Waendendries, 1995b). Em particular, o papel crucial desta actividade 

cognitiva na organização da aprendizagem aconselha a introdução nos programas de 

formação de estratégias que se orientem para o desenvolvimento de competências a ela 

ligadas, como também defende Landscheere, quando preconiza: "des maintenant, 

l'introduction de la théorie et de la pratique de la prise de décision dans la formation 

des maitres." (1976, cito in Puren, 1993: 17). Note-se que o estudo do nosso corpus 

tornou claro o facto de que por vezes certas decisões dos professores quanto ao 

tratamento a conceder aos AS, nomeadamente respostas mais prolongadas, com uma 

focalização metalinguística e metacognitiva muito marcada, podem provocar momentos 

de quebra na aula, prejudicando a realização das actividades e fazendo perder, para 

quem nela se encontra, o seu fio condutor, tornando-se difícil retomá-lo posteriormente 

e assim se perdendo o sentido da organização hierárquica do evento verbal (cf. idêntica 
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observação em Gaonac'h, 1989a, e os resultados de Waendendries, 1995b). A vontade 

pedagógica dos professores em promover interacções partilhadas, reflexivas, nas quais 

os problemas individuais são sistemática e profundamente trabalhados, vontade essa 

que surge por vezes na sequência de uma apressada integração das novas orientações 

metodológicas pode, neste sentido, funcionar de um modo contraproducente. 

A multiplicidade dos factores inerentes à tomada de decisões em situação de 

aula exige, do nosso ponto de vista, que a estratégia de formação preconizada coloque à 

disposição dos formandos modelos de análise da intencionalidade da acção pedagógica em 

meio complexo, ou instrumentos críticos que lhe permitam operações cognitivas de 

racionalização dessa mesma complexidade. Por outras palavras, importa que o formando, 

numa primeira fase, tome consciência da aula como uma situação de resolução de 

problemas díspares e que, num segundo momento, relacione os meios de resolução 

encontrados com a natureza dos problemas e as finalidades da educação, entendendo

os como operações cognitivas inscritas numa situacionalidade e também, por 

consequência, num certo número de possibilidades e limitações que são sempre as dos 

sujeitos, em particular nas suas capacidades para seleccionarem informação pertinente 

e na sua aptidão para imaginarem alternativas verbais úteis. 

Todavia, a estratégia deve conduzir o professor em formação a perceber que 

muito do que se passa na aula não obedece a um modelo único de racionalidade e que 

algumas decisões se situam fora do alcance e do controlo da razão, parecendo dotadas 

de um elevado grau de arbitrariedade (d. Perrenoud, 1994a: 60-62). Assim, é necessário, 

para desenvolver uma teoria realista da prática, evitar uma exagerada tentação 

racionalista desprovida de sentido contextuaI, e apreender a acção também entre 

improvisação e rotina (d. noção de habitus de Bourdieu, 1992, referido em Perrenoud, 

1994a: 26-32). Perrenoud comenta assim esta tentação: "le manque de réalisme, qui 

menace toute conception de formation des maitres, participe d'un mouvement général 

des sciences de l'éducation et des mouvements pédagogiques novateurs: sous-estimer 

la force de la raison pratique, ne pas vouloir admettre que la rationalité est souvent: 

détournée; fantasmée; alambiquée" (1994a: 121; d., no mesmo local, explicitação destas 

três características da razão prática). 

A racionalidade das acções práticas não consiste por conseguinte em realizar 

escolhas de entre um vasto leque de possibilidades, e a formação não se pode contentar 

em disponibilizar ao formando um conhecimento o mais amplo possível de tais 

possibilidades (d. Puren, 1993: 18, quando, com este tipo de argumentação, afirma que 

a teoria de referência em observação formativa é obrigatoriamente uma teoria 

intencionalista da acção). 
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Por tudo aquilo que dissemos, consideramos pertinente a observação crítica de 

casos selectivamente constituídos, assim como de práticas de gestão da aula. É essencial 

sobretudo que esta observação faça ressaltar a provisoriedade, criatividade e 

singularidade das decisões tomadas, à luz das características múltiplas e das 

intencionalidades de cada situação pedagógica particular. 

A diversidade dos corpus verbais observados é fundamental. Nesta óptica, 

consideramos de todo o interesse o recurso a contextos não instrucionais mas 

exemplificativos de um conceito mais lato de didacticidade (d. Ferrão Tavares, 1994: 57, 

quando propõe, por exemplo, um olhar sobre o discurso dos profissionais da 

comunicação). 

** Formação para a negociação 

Uma outra problemática de formação levantada pelo nosso estudo, ainda no 

quadro da gestão da aula e da construção da adaptação, relaciona-se com as aptidões 

para a negociação do professor, tendo em conta que as decisões pedagógicas são sempre 

operações negociais. 

A formação para estas aptidões obriga, para além de tudo o que temos vindo a 

dizer quanto à necessária experienciação, pelo formando, de uma pedagogia da 

negociação durante a formação, implicando-se nas decisões programáticas e curriculares, 

que se realize um trabalho sobre o próprio conceito de negociação como prática social e 

de grupo, explorando-se as suas qualidades pedagógicas enquanto expressão de uma 

vontade construtiva de realizar algo em comum (d. Bellenger, 1991, ou Casse & Deol, 

1987, que discutem a formação para a negociação, considerando que se trata de uma 

habilidade não inata e passível de ser treinada). 

*** Promoção de ocasiões de uso da LE 

Em formação inicial, o desenvolvimento das competências pedagógico

comunicativas do docente passa em grande parte por uma reflexão conjunta dos 

programas de língua com os de didáctica, definindo-se objectivos para elas orientados, 

a partir da identificação de conteúdos e actividades de linguagem pertinentes. 

Como dissemos atrás, importa que o professor adquira durante a sua formação 

não só um excelente conhecimento descritivo da língua como sistema mas também a 

capacidade de a usar, ou seja, a instituição de formação necessita de se preocupar com a 

sua formação linguística e metalinguística, mas também com a comunicativa. Tenha-se 
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em conta que as lacunas na competência de uso da LE provocam no professor fortes 

sensações de insegurança que inibem uma actividade verbal mais criativa e mais apoiada 

na troca dialógica, reduzindo a sua disponibilidade afectiva e cognitiva para atentar 

naquilo que se passa na aula e para construir o seu discurso a partir das contribuições 

do aluno (ver os resultados do estudo de Moreira, 1990). 

o desenvolvimento da capacidade dialógica em situação de formação implica 

que sejam oferecidas ao sujeito frequentes e diversificadas ocasiões de uso e de 

experimentação da LE, ou seja, que ele próprio seja formado no quadro de uma pedagogia 

interactiva que promova as suas competências dialógicas de comunicador na LE (d. 

Millar, 1989; Jong, 1989; Martin, 1991; Moreira, 1990). 

Note-se que este pode ser um quadro pertinente de formação em métodos não

convencionais. Explicitando, o facto de se proporcionar ao formando, nas disciplinas de 

língua, experiências em métodos alternativos de relacionamento com a palavra, para 

além das vantagens que oferece no que diz respeito ao desenvolvimento das competências 

em língua, concretiza ainda o que pode ser uma forma de pôr em prática uma pedagogia 

da negociação que cuida das relações constituídas entre o professor, o aluno e o saber, 

promovendo representações mais explícitas do que significa, em termos práticos, uma 

pedagogia orientada para a criatividade verbal, o jogo com a língua, a improvisação de 

situações de uso ou a tomada de palavra frequente e desbloqueada (d. Boyer, Butzbach 

& Pendanx, 1990: 225-228; Feldhendler, 1995). 

**** Prática do discurso da aula 

Por outro lado, importa que os programas de formação em língua tenham em 

conta as futuras situações de utilização da língua pelos formandos, ou, mais 

propriamente, o facto de que estão a preparar futuros professores para a comunicação 

na aula, sabendo que tal comunicação envolve competências de linguagem específicas. 

Na verdade, a especificidade das exigências verbais da comunicação escolar exige, no 

nosso ponto de vista, uma reflexão aprofundada sobre formas de constituir a competência 

pedagógico-comunicativa em objectivo e conteúdo dos cursos de línguas (d. idêntica 

reflexão em Bertocchini & Costanzo, 1992). 

Exemplificando, seria de grande interesse tratar dimensões particularmente críticas 

do uso da linguagem pedagógica, como aquelas que se prendem com as suas funções 

organizativas ou de resolução de problemas imprevistos (d. Moreira, 1990: 105-106). 

Importa ainda ter em conta que a competência comunicativa é sempre uma 

competência contextualizada, o que significa, na situação que nos ocupa, que assume 
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um teor exolingue e bilingue. No que diz respeito a este último aspecto, pudemos 

observar que a preferência pela LM na construção das TAS não traduz muitas vezes 

uma tomada de decisão pedagogicamente justificada, mas sim uma forma 

descomprometida de lidar com a complexidade que o uso de ambas as línguas envolve. 

Verificámos ainda que os hábitos verbais do professor no que diz respeito à alternância 

códica influenciam o comportamento verbal dos alunos e o modo como utilizam - ou 

não - a LE. Neste sentido, pensamos que é essencial discutir com o formando o lugar de 

ambas as línguas em presença no processo de ensino/aprendizagem, de modo a 

desenvolver as suas competências de recurso a cada uma delas (De Carlo & Castellotti, 

1995: 156-159, apresentam algumas propostas práticas com esta finalidade). 

Na sequência de todas estas reflexões, pensamos que as ocasiões de prática da LE 

constituídas durante a formação devem incluir situações de tipo didáctico. Nesta medida, 

importa: 
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identificar, em situação real, necessidades de linguagem do sujeito, 

organizando-se actividades de formação para elas orientadas; tais actividades 

passam, por exemplo, pela observação da comunicação na aula, isolando-se e 

analisando-se episódios críticos e discutindo-se os procedimentos verbais 

utilizados para lidar com os problemas; envolvem ainda a consciencialização 

de problemas individuais de comunicação, o que sugere o uso formativo de 

gravações vídeo que permitam ao professor um confronto consigo próprio 

enquanto comunicador; 

propor simulações da situação de aula, onde os futuros professores possam 

treinar destrezas fundamentais; 

conceder maior ênfase às competências de comunicação oral, essencialmente 

no que respeita a certas capacidades como falar sobre a linguagem, negociar, 

ganhar tempo, resolver problemas, parafrasear, explicar, responder; 

criar situações de uso exolingue da LE, observando-se as suas características 

e exigências verbais relativamente a outro tipo de situações onde os sujeitos 

partilham um mesmo código; sugerimos a descrição das operações específicas 

de trabalho com a língua motivadas pelas circunstâncias exolingues, quer da 

parte do locutor mais competente quer do seu parceiro dialógico, tais como 

paráfrases, alterações de débito, sinonímia, reestruturação sintáctica, 

substituições lexicais, alternâncias códicas, abandono, redução formal e 

funcional, evitamento, etc. 
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4.2.1.4. Domínio do desenvolvimento pessoal 

Uma finalidade incontornável dos programas de formação prende-se com o 

desenvolvimento pessoal do professor. Nóvoa (1991), defendendo-a enquanto um dos 

eixos estratégicos da formação contínua, afirma: "O professor é a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor ( ... ). Urge por isso (re)encontrar espaços de interacção 

entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se 

dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de 

vida" (1991: 23; d. os textos apresentados a propósito desta dimensão da formação no I 

Congresso Nacional de Formação Contínua de Professores: re"alidades e perspectivas, 

reunidos na obra com o mesmo título, 1991: 79-112, e ainda Dalgalian, Lieutaud & 

Weiss, 1981: 88). 

No quadro da nossa problemática específica, discutimos já por várias ocasiões o 

modo como traços da personalidade dos sujeitos estão envolvidos nas escolhas 

pedagógicas que fazem e nas possibilidades que têm de levar a cabo os projectos 

educativos. Nesta linha, negligenciar esta dimensão de formação é inviabilizar a 

concretização de certas inovações na escola. 

Numa primeira abordagem desta questão, pensamos que investir na pessoa do 

professor exige que se tenha em consideração os sentidos subjectivos que atribui às 

experiências que vive e que viveu, dando um estatuto ao conhecimento a que deram 

origem e relacionando-o com percursos pessoais'7. 

Um processo deste tipo exige programas individualizados, prolongados no tempo, 

o que contradiz a lógica da multiplicação de pequenas acções pontuais dirigidas 

massivamente ao professorado. Requer ainda a intervenção de especialistas em 

desenvolvimento de adultos, como lembram Óscar Gonçalves e Ferreira Alves, no seu 

contributo no referido congresso (Formação Contínua de Professores: realidades e 

perspectivas, 1991: 95-97). 

Não sendo este o nosso campo de actuação profissional, limitamo-nos a avançar 

algumas ideias que reputamos pertinentes face ao que atrás foi exposto. 

Uma etapa que necessariamente percorre um programa de formação com estas 

ambições consiste em promover a consciência da identidade pessoal e profissional do 

formando, relacionando-a como uma história de vida singular. A imagem que o professor 

37 Simões & Simões (1988) referem-se ao estudo do desenvolvimento do eu e da maturidade pessoal 
como um dos campos da psicologia do desenvolvimento mais importantes nesta matéria, concebendo a 
formação mais como uma forma de desenvolvimento do sujeito que procura almejar níveis mais elaborados 
de autoconhecimento, do que como uma oportunidade para ensinar alguém a ensinar; este mesmo postulado 
está presente nos textos reunidos na colectânea acima referida. 
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faz de si mesmo enquanto profissional, nos seus papéis, competências, aptidões, dotes e 

limites está aqui em causa, particularmente no que diz respeito às representações que 

tem sobre aquilo que é ou não capaz de fazer e, consequentemente, às propostas de 

trabalho que apresenta aos seus alunos. Clarificar e objectivar esta imagem é pôr o 

professor em confronto consigo mesmo em actuação. Fazê-la evoluir, relacionando-a 

com projectos socio-educativos precisos e com as suas exigências quanto aos perfis 

pessoais dos sujeitos que os realizam, implica ainda um trabalho formativo de maior 

fôlego, no qual não se pode negligenciar a vertente psicológica. 

Particularmente importante, naquilo que nos diz respeito, é o· modo como o 

professor se percepciona a si mesmo e ao aluno no quadro do sistema educativo, 

percepção a partir da qual concebe os direitos e deveres respectivos de cada um dos 

agentes sociais implicados, bem como os comportamentos requeridos para levar a cabo 

o trabalho pedagógico. Neste sentido, representações mais tradicionais podem inibir a 

realização de projectos pedagógicos como aquele que temos vindo a delinear (cf. Carton, 

1984; Cotterall, 1995; Edelhoff, 1987, ou Macaire, 1993, que levantam este problema). 

Importa por conseguinte, retomando os termos de Holec (1979), realizar um progressivo 

1/ descondicionamento" face a crenças inibidoras da inovação. 

Um contributo modesto com este objectivo pode ser a introdução de módulos de 

formação dedicados à explicitação das figuras do professor e do aluno, organizados em 

torno quer de informação teórica e de consulta de legislação, quer de contactos com 

profissionais do terreno, quer ainda de actividades introspectivas onde o formando se 

interroga sobre o seu pensamento a este propósito. 

A preparação do professor deve ainda incluir uma dimensão de formação de 

atitudes, nomeadamente daquelas que atrás considerámos como favorecedoras de um 

novo modelo comunicacional. Esta formação, que só pode realizar-se pela vivência, 

requer que seja colocado numa diversidade de situações que apelem para as atitudes 

valorizadas, como o trabalho de grupo, o debate ou o confronto interpessoal (cf. 

Dalgalian, Lieutaud & Weiss, 1981: 88). 

Por outro lado, é essencial o desenvolvimento de certas qualidades pessoais 

implicadas nas destrezas de comunicação. Casse & Deol (1987), relacionando o perfil do 

negociador com traços de personalidade e com valores pessoais, sublinham alguns 

aspectos a cultivar na formação, tais como a capacidade de dominar tensões, qualidades 

de escuta e de observação, capacidade de lidar com o risco e com o imprevisto, uma 

relação de tranquilidade com o tempo, flexibilidade, interesse pelo interlocutor, 

autoconhecimento, imaginação e qualidades interpessoais (d. ainda Bellenger, 1991). 
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4.2.2. O aluno 

Um aluno capaz de se envolver num projecto educativo em LE do tipo do que 

temos vindo a defender necessita também de ser formado, no sentido que atrás 

concedemos à palavra, até porque tal projecto pressupõe a reorganização e reestruturação 

de algumas das suas crenças, posturas e convicções escolares. 

Como dissemos, a discussão detalhada da formação do aluno não cabe nos limites 

deste estudo. No entanto, não queremos deixar de repetir que a concebemos dentro dos 

mesmos moldes, pressupostos, metodologias e dimensões que c~:msiderámos pertinentes 

para o professor, pelo que as dimensões de formação a seguir discutidas são idênticas 

às atrás identificadas. 

4.2.2.1. Domínio dos processos de ensino/aprendizagem 

A formação neste domínio pretende contribuir para uma melhor compreensão do 

aluno relativamente ao processo de aprendizagem de uma LE e a si mesmo enquanto 

aprendente dessa matéria (d. Holec, 1990, in Biddle & Malmberg, 1990: 67, que refere a 

necessidade de formar no aluno uma nova cultura de aprendizagem; outros autores 

defendem esta ideia com sugestões concretas, tais como Victori & Lockhart, 1995; 

Vieira & Moreira, 1993; Rubin & Thomson, 1994). 

Holec, no relatório do projecto que coordenou no âmbito do programa europeu 

"Language learning for european citizenship" (Holec, 1993, in Huttunen, 1993, 13-14), 

acrescenta que é necessária uma formação do aprendente na capacidade de usar o 

conhecimento adquirido sobre a linguagem e sobre a aprendizagem, o que implica 

igualmente um conhecimento metacognitivo das tarefas de linguagem e das estratégias 

que mobilizam (d. também Victori & Lockart, 1995). Nesta linha, a formação do 

aprendente obriga a colocar em relação processos e actividades de linguagem, ou seja, a 

analisar os primeiros de um modo contextualizado (d. Little, 1995). 

Formar o aluno nos processos de aprendizagem exigidos pelos desempenhos 

verbais beneficia, a nosso ver, de alguma informação teórica que lhe pode ser fornecida 

em pequenos textos, simples e adaptados. Não dispensa igualmente a aquisição 

progressiva de um saber-fazer ou de uma preparação metodológica e técnica, no quadro da 

experimentação em situação de aula de novas propostas pedagógicas (d. Holec, 1987). 

Com esta mesma finalidade, alguns autores propõem um treino específico em certos 

processos (d. O'Malley, 1987; Wenden, 1987c; Wenden & Rubin, 1987, e a corrente de 

formação do aluno vulgarmente denominada learner strategies training). 
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Por outro lado, é importante realizar um trabalho de desocultação das suas crenças e 

teorias pessoais, conducente à confrontação de diferentes perfis de aprendente e, 

consequentemente, a um enriquecimento pessoal quanto a possibilidades estratégicas 

de apropriação do saber (d. atrás algumas estratégias concretas para um trabalho 

semelhante com o professor, nomeadamente por intermédio da realização de diários de 

aprendizagem; encontramos uma proposta semelhante em Coste & Moore, 1994). 

4.2.2.2. Domínio do conhecimento disciplinar e sua didáctica 

Pretende esta dimensão desenvolver no aluno a sua consciência relativamente ao 

fenómeno verbal, isto é, uma representação de língua e de comunicação baseada em 

conhecimentos metalinguísticos de vária índole que abra caminhos concretos 

relativamente a modos individuais de relacionamento (d. Holec, 1990, in Biddle & 

Malmberg, 1990, e Rubin & Thomson, 1994, que apresentam esta dimensão como uma 

das que estão obrigatoriamente envolvidas no desenvolvimento de um aprendente 

autónomo). 

Particularmente importante para desbloquear uma relação de maior autonomia e 

dinamismo com a língua-objecto que seja facilitadora da participação verbal, é trabalhar 

com o aluno uma noção didáctica do saber (d. atrás) que lhe permita aceitá-lo na sua 

provisoriedade, instabilidade e precaridade, enquanto algo que é construído ao longo 

de um processo dinâmico e que não existe fora dos sujeitos que o USarrl e da negociação 

que entre si entrepreendem (d. Holec, 1979: 22, que a refere como uma condição 

importante num projecto educativo orientado para a autonomia, porque leva à 

transformação positiva da relação entre o aprendente e a aprendizagem). 

o conhecimento do conteúdo está, como o anterior, na origem de uma postura 

reflexiva face à didáctica da língua, a qual permite ao aluno tomar posições relativamente 

às propostas metodológicas do docente, bem como propor outras ou participar em 

actividades de planificação colaborativa (d. Vieira & Moreira, 1993, e Rubin & Thomson, 

1994, para sugestões quanto à formação do aprendente no conhecimento didáctico). A 

compreensão do que significa ensinar / aprender uma LE em situação escolar condiciona 

necessariamente o tipo de envolvimento do aprendente na aula e dita a necessidade da 

formação se preocupar com este aspecto, em particular procurando explicitar o que se 

lhe exige e porquê. 

4.4.2.3. Domínio das competências pedagógico-comunicativas 

Trata-se aqui de dar ao aluno alguma formação no que toca às competências que 

lhe são exigidas para participar na construção da aula. Importa particularmente que 
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tome consciência das regras que a organizam e à comunicação pedagógica, 

nomeadamente daquelas que ditam as possibilidades de êxito das intervenções 

autónomas, tal como do modo como as pode utilizar. Nesta mesma vertente se inclui a 

aquisição de saberes-fazer necessários à participação na aula, os quais passam 

maioritariamente pela LE, mas também pela LM, supondo-se aqui uma explicitação do 

papel da ambas as línguas nesta situação verbal. 

Sublinhe-se ainda a necessidade de um trabalho sobre as representações a propósito 

da comunicação da aula, acompanhado de uma prática verbal explicitada que ajude a 

transformá-las no sentido de uma maior implicação do aprendente no diálogo 

pedagógico. 

4.4.2.4. Domínio das qualidades pessoais e atitudes 

Pretende-se, com a formação do aluno neste domínio, activar o seu crescimento 

pessoal, favorecendo certas atitudes próprias de um perfil de aprendente reflexivo, 

consciente, responsável e aberto a novas propostas de trabalho com a LE que apelem à 

sua colaboração activa. 

Com esta finalidade, importa começar por diagnosticar até que ponto está ou não 

preparado para aceitar um projecto pedagógico desta índole, ou seja, por tornar visíveis 

as suas teorias pessoais quanto ao ensino/aprendizagem das LE e aos papéis dos sujeitos, 

professor como alunos (d. Cotterall, 1995, que determina o grau de influência destas 

teorias nos comportamentos verbais da aula; vários estudos mostram o aprendente 

como um dos principais obstrutores do processo de autonomização devido às suas 

crenças pessoais, como: Carton, 1984; Dickinson & Carver, 1992; Duda, 1984; Little, 

199538). 

Este diagnóstico orienta um trabalho preliminar obrigatório de descondicionamento 

e de reconstrução (Holec, 1979), ou uma estratégia de convicção que, em grande parte, 

passa pela experienciação de propostas de ensino / aprendizagem que requeiram a co

responsabilização do aprendente, seguida de momentos de reflexão metapedagógica 

(d. Dickinson & Carver, 1992, sobre formas de realizar este trabalho, propondo três 

tipos de preparação: metodológica; psicológica; prática; d. ainda Cembalo & Holec, 

1973, numa reflexão pioneira sobre esta matéria). Note-se, com Holec (1989a) ou Riley 

(1989), a dificuldade afectiva e intelectual deste processo de descondicionamento, por 

motivos psicológicos e sociais (a este propósito, d. algumas experiências levadas a cabo 

38 Note-se a seguinte reflexão de André: "Cornrne Sartre voyait l'enfer dans les autres, on pourrait dire 
que le pire ennerni d'un apprenant autonorne, c'est l'apprenant lui-rnêrne" (1989: 13). 
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no CRAPEL e relatadas em Holec, 1987). 

Uma dimensão que reputamos fundamental neste domínio é o desenvolvimento 

da motivação relativamente à linguagem e à aprendizagem específica das LE em geral e 

do Francês em particular, o que passa pela explicitação dos objectivos destas matérias 

escolares e pela sua articulação com os projectos de vida do aprendente. Nesta linha, 

Develay defende que a motivação exige que o aprendente descubra em si mesmo o 

sentido profundo das situações educativas (1994: 25 e seguintes; d. ainda Gremmo & 

Riley, 1995). 

A motivação pode ainda ser ser desenvolvida por uma pedagogia orientada para 

a educação em línguas que desperte no aluno uma maior consciência perante o universo 

linguístico e o amor por estas matérias. 

Finalmente, importa referir um trabalho de índole intercultural visando, para 

além de outros objectivos articulados com a formação de um cidadão aberto ao mundo 

que o rodeia, tolerante e solidário, desenvolver atitudes de abertura para com os outros 

povos a partir da percepção daquilo que os caracteriza (d. Baumgratz-Gangl, 1990, e 

Zarate, s.d.). 

Conclusão 

A forma como desenvolvemos o capítulo que agora se termina permite-nos dar

lhe o estatuto de conclusão do estudo realizado nesta secção. Com efeito, o texto encontra 

a sua base de sustentação nas conclusões do estudo empírico, procurando através delas 

abrir caminhos orientadores da acção que desenvolvemos enquanto formadoras de 

professores e investigadoras em didáctica, caminhos aos quais pretende dar alguma 

realidade empírica, fazendo-os familiares aos contextos pedagógicos. 

Deste modo, a reflexão aqui desenvolvida projecta-se no tempo, em particular 

porque isola áreas de intervenção prioritárias em formação e porque identifica problemas 

relevantes do ponto de vista da investigação em didáctica. 
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Pontos de partida 

As várias etapas do percurso que percorremos ao longo desta investigação foram 

sendo demarcadas por momentos de síntese, onde se enunciaram as conclusões parciais 

a que íamos chegando. Deste modo, mais do que retomar as ideias então expostas, 

parece-nos importante, nesta conclusão geral, articulá-las umas com as outras, em torno 

do projecto de trabalho apresentado na Infrodução, observando de que modo esta 

investigação contribui para a evolução da disciplina em que se inscreve e que 

perspectivas de desenvolvimento lhe traz, 

Queremos, assim, neste momento, reflectir sobre o conhecimento didáctico 

produzido por este estudo a partir de três ângulos que nos parecem os mais pertinentes 

face ao conceito de investigação em DL adoptado: 

conceptual, revendo as noções que aprofundou sobre o objecto interpelado 

(porque a didáctica é uma disciplina de conceptualização/teorização); 

argumentativo, evocando as proposições orientadas para a intervenção sobre 

o terreno social de acção a que deu origem (porque a didáctica é uma 

disciplina de intervenção); 

metodológico, discutindo a utilidade e interesse dos procedimentos de trabalho 

adoptados e procurando fazer de tal discussão um ponto de partida para 

ulteriores investigações em DL (porque a didáctica é uma disciplina de 

observação). 

Note-se que esta conclusão foi escrita na tensão entre a necessidade de apresentar 

um balanço do trabalho desenvolvido, a vontade de o integrar numa lógica global que o 

estruturou e o desejo de relançar debates e de abrir perspectivas de continuidade. 

Pontos de chegada 

• Focagem conceptual 

Na introdução a este estudo, enunciámos claramente o objectivo de desenvolver 

conceitos didácticos úteis para a consolidação do quadro teórico da DL, tendo também 
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clarificado a forma como entendemos a especificidade de tais conceitos, nomeadamente 

no que se refere à sua natureza epistemológica. Precisando, encarámo-los como pontes 

conceptuais que dão acesso aos objectos empíricos que teorizam, preservando, na medida 

do possível, as suas características contextuais complexas. Por esta qualidade, os actores 

que constroem os objectos teorizados reconhecem-nos nas abstracções didácticas, 

sentindo-as comó úteis para referir a realidade social em que se movem. Com elas se 

constitui assim um território conceptual no qual os vários parceiros que lidam com o 

saber didáctico se encontram e de onde partem à procura de novos caminhos. 

Este estudo, na forma já distanciada como agora o olhamos, deu um contributo 

relativamente modesto mas firme para esta causa, situado em torno da problemática 

que procura aprofundar a função do quadro comunicacional na aprendizagem do FLE 

na escola, no interior de uma interpretação socioconstrutivista dos processos de 

transmissão / aquisição da linguagem. 

Pretendia-se com ele, em termos gerais, descrever um aspecto das práticas verbais 

dos sujeitos em aula de FLE, as actividades dialógicas de adaptação verbal, observando-se a 

construção em situação da linguagem pedagógica e, mais globalmente, procedimentos 

sociais e colaborativos de ensino/aprendizagem da língua. Esta descrição, pelos cuidados 

metodológicos que a acompanhavam, tinha como uma das suas finalidades a produção 

de conhecimento passível de reinvestimento no terreno observado. Estruturava-se assim, 

em grande medida, pela observação de discursos naturais. 

A secção I foi construída com a finalidade de formar um corpo de conhecimentos 

e de conceitos que permitisse o acesso empírico, numa óptica didáctica, às práticas de 

linguagem em estudo, promovendo a articulação entre os factos concretos, entretanto 

recolhidos, organizados e tratados (d. Anexo), e os conceitos que os referem e descrevem 

(d. o conceito de "didactologia" de Galisson, 1990b, no quadro de uma matriz conceptual 

de referência para a disciplina, ou Germain, 1994c: 34-36, quando enuncia a "dupla 

autonomia", relativamente ao discurso do quotidiano e às disciplinas conexas, como 

um dos princípios de desenvolvimento das disciplinas científicas). 

Esta intenção fez ressaltar a iniludível qualidade da DL enquanto ciência que 

promove o cruzamento de saberes multi disciplinares frequentemente estanques e que 

se enriquece com tal cruzamento, ao situar-se nele num ângulo próprio, onde não há 

espaço para obsessões de teorização interna, monodisciplinar e fechada (Galisson, 1990b: 

11). Assim, o percurso realizado ao longo da secção I foi, em várias ocasiões, intersectado 

por espaços disciplinares vários, maioritariamente situados no âmbito das ciências da 
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linguagem, mas também no das ciências sociais, psicológicas ou pedagógicas, num 

diálogo que promoveu novas formas de interdisciplinaridade e cujo objectivo foi o 

desejo de compreender fenómenos complexos transversais e de estabelecer pontos de 

encontro úteis para a nossa causa. 

O primeiro momento de cruzamento interdisciplinar deu-se logo no primeiro 

capítulo da secção I, onde se procurou precisar um conceito de comunicação enquadrador 

das práticas dialógicas em observação. Este capítulo permitiu realçar a necessidade de 

uma perspectiva da comunicação para abordar os factos comunicativos específicos da 

aula de LE, entendida esta como um evento organizado em torno da palavra social e 

regulado por ela. Em particular, nele se definiu um conceito de actividade dialógica de 

adaptação verbal no quadro de uma abordagem mais vasta dos fenómenos 

comunicacionais, abordagem que teoriza o funcionamento dos sujeitos em interacção 

enquanto parceiros cooperativos. Mais concretamente, a actividade de adaptação foi 

concebida como central na construção do bem-estar dialógico próprio dos encontros 

verbais de sucesso, ou como meio de convergência de projectos comunicacionais 

intersubjectivos por intermédio do qual uma nova ordem simbólica se realiza. Esta 

forma de a entender fez ressaltar as exigências de tal conduta do ponto de vista dos 

sujeitos que a actualizam, em particular no que toca aos seus repertórios comunicativos 

e à consciência meta comunicativa dos parâmetros complexos que definem a situação 

verbal e nela são definidos e, sobretudo, dos estados relacionais de divergência presentes 

em qualquer um dos múltiplos planos de contacto que atravessam a comunicação. 

A pressuposição de que o estudo de actividades verbais concretas exige uma 

determinada perspectiva de comunicação não dilui a necessidade de as conceber também 

como práticas contextualizadas, isto é, que partilham um certo número de características 

com outras do mesmo tipo, características que se motivam nas suas circunstâncias 

socioculturais e históricas. Por esta razão, desenhámos, no capítulo 2 de secção I, o 

ambiente verbal que caracteriza a aula de FLE em contexto escolar português, 

relacionando-o com um determinado conceito de aula e de agentes pedagógicos 

alicerçado na nossa cultura escolar. Na linha da reflexão desenvolvida na etapa anterior, 

este capítulo apresentou a aula como um evento social estruturado pela palavra e, como 

tal, actualizador de um corpo de rituais culturalmente constituídos, facto que não oculta 

contudo a sua valorização enquanto espaço de criatividade onde o sentido é 

constantemente recriado pela actividade verbal dos sujeitos que revivem os rituais 

escolares em função da relação única que entre si estabeleceram. Este capítulo, que se 

apoia em estudos sobre a aula de línguas desenvolvidos segundo uma mesma abordagem 
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teórica, permitiu-nos em especial comprender que a abordagem de um dado facto verbal 

tem como incontornável condição uma determinada perspectiva quanto ao contexto 

onde ele se realiza. Por outras palavras, os fenómenos evidenciam-se exclusivamente 

em função do olhar que é lançado sobre a situação onde se encontram. 00 ponto de 

vista do nosso estudo, a compreensão da aula como um evento cultural recriado pela 

palavra dos sujeitos que o constroem na sequência de uma vincada intencionalidade 

pedagógica é indispensável para a conceptualização das actividades dialógicas de 

adaptação verbal. 

Com estes conceitos de comunicação e de comunicação na aula de LE, chegámos 

ao capítulo 3 da secção I, aquele onde nos propúnhamos constituir o conceito didáctico 

de actividade dialógica de adaptação verbal. Este capítulo, central no nosso percurso 

teórico, fez ressaltar mais uma vez a pertinência do diálogo interdisciplinar no 

desenvolvimento da matriz conceptual da 01. Em particular, o conhecimento acumulado 

por estudos que se debruçam, segundo múltiplos ângulos de análise, sobre a comunicação 

em situações discursivamente estruturadas pela dimensão da didacticidade (tais como 

as conversações em situação de contacto de línguas ou de aquisição verbal), procurando 

nelas destacar, num conceito lato, traços que a especificam, revelaram-se extremamente 

úteis na composição do território conceptual da investigação. O mais significativo 

contributo chegou-nos, porém, dos dados verbais constituídos em Anexo, os quais nos 

permitiram, na sequência de constantes aproximações descritivas acompanhadas de 

movimentos de distanciamento com vista a sínteses mais gerais, desenvolver o conceito 

que nos ocupava. 

Este capítulo estimula, do nosso ponto de vista, o desenvolvimento da OL, 

sobretudo porque a enriquece com um novo conceito, tendo em conta, como afirmámos 

na Introdução, que a multiplicação de noções é uma das prioridades no estado actual 

da nossa disciplina (d. Germain, 1994c, 1994d; Halté, 1995; Reuter, 1995). Concretizando, 

ao longo do capítulo fomos progressivamente definindo um conceito de actividade 

dia lógica de adaptação verbal tributário das perspectivas teóricas anteriores e, em particular, 

de uma determinada perspectiva de comunicação em aula de LE, relacionando-o com a 

cultura e finalidades do contexto educacional, e, muito em especial, com as representações 

e competências dos seus actores, tanto o professor como os alunos. Nesta medida, nele 

reencontramos a matriz social, interactiva e pedagógico-cognitiva da aula de LE, nas 

suas funções e objectos, nas suas regularidades e variações, e ainda nas intenções, 

predisposições e actividades dos seus agentes. Assim, o conceito que se delineou é, se 

bem julgamos, rentável para a investigação em OL, já que lhe fornece um ponto de 
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sustentação teórico que, pelas conexões que estabelece com o terreno de acção, possui 

claras incidências e possibilidades interventivas. 

o modo como entendemos a especificidade dos conceitos didácticos na sua 

rentabilidade para a compreensão das práticas efectivas (d. Introdução), impeliu-nos a 

desenvolver neste estudo o conceito anterior de actividade dialógica de adaptação verbal 

segundo uma óptica analítico-descritiva, isto é, a dotá-lo de qualidades conceptuais que 

explicitamente possuem uma origem empírica. O capítulo 4 da. secção I, que a encerra, 

constrói-se em torno desta ambição, tendo sido marcadamente influenciado e também 

condicionado pelos dados verbais que constituímos expressamente para esta investigação 

(cf. Anexo). Por este motivo, este é um dos capítulos que de modo mais notório contribui 

para o desenvolvimento do conhecimento didáctico, já que o percurso conceptual que o 

antecede, complementado e enriquecido pelo esforço de racionalização levado a cabo 

sobre os dados verbais autênticos, permitiu a definição de um certo número de categorias 

originais, com realidade empírica e teoricamente fundamentadas, que se mostraram 

operacionais para abordar no terreno o fenómeo dialógico em estudo. 

A operacionalidade das categorias em foco ficou particularmente demonstrada 

pelo facto de terem permitido identificar, no corpus verbal, figuras distintivas das 

actividades de adaptação. Note-se que estas figuras funcionam, no quadro da matriz 

investigativa da DL, como unidades de trabalho, unidades cuja definição é, segundo 

Germain (1994d; 1996), uma das mais importantes condições para o desenvolvimento 

teórico de uma disciplina. Neste sentido, a figura 1 (cf. atrás, pago 369), onde são 

esquematizam, bem como os descritores que levaram à sua delimitação, parece-nos 

particularmente ilustrativa não só de um procedimento global de trabalho mas, 

sobretudo, das potencialidades que ele revela do ponto de vista da evolução da 

investigação didáctica. 

As ambições do nosso estudo não se confinavam, como dissemos na Introdução, à 

disponibilização de instrumentos teóricos e metodológicos para observação das práticas 

verbais de adaptação. Com efeito, apoiando-nos num certo conceito de investigação em 

didáctica, quisemos desde sempre inseri-lo na vertente praxeológica da disciplina, isto 

é, conduzi-lo de modo a aprofundar o conhecimento das práticas verbais autênticas de 

sala de aula, fazendo de tal conhecimento uma via útil para pensar a sua melhoria. 

Concretizando, se a secção I do estudo se justifica no estado elementar da disciplina em 

que se inscreve, ela não basta por si só para cumprir as finalidades investigativas que 
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esta mesma disciplina a si mesma se concede. Por este motivo e com estas intenções, 

procurámos, na secção II, utilizar o conhecimento entretanto construído para observar, 

com intenções também interventivas, as práticas de adaptação. Na impossibilidade 

material de abarcarmos todas as figuras identificadas, centrámo-nos numa delas, as 

Trocas de adaptação por solicitação (TAS), convictas da sua pertinência pedagógica e tendo 

constatado o escasso número de trabalhos a ela dedicado. O corpus de práticas verbais 

apresentado em Anexo constituiu mais uma vez a base de sustentação deste estudo. 

O capítulo 1 desta secção desenvolve teórica e metodologicamente o conceito de 

TAS, operacionalizando-o com vista ao seu estudo empírico. As categorias que nele se 

propõem foram desenvolvidas segundo o mesmo procedimento atrás explicitado, isto 

é, a partir de uma imersão nos dados autênticos. Conseguiu-se assim construir condições 

de possibilidade para observar as práticas verbais em toda a sua complexidade. 

Nos capítulos 2 e 3 da secção II procede-se a um estudo empírico pormenorizado 

do qual resulta a descrição das regularidades e variações das TAS nas quatro turmas 

observadas, ressaltando-se ainda as suas qualidades pedagógicas, isto é, relacionando

se os factos descritos com um processo de ensino/aprendizagem formal do FLE. Este 

estudo permitiu traçar, nalgumas das suas dimensões, os contratos pedagógico-didácticos 

das turmas, naquilo em que se assemelham mas também nas suas especificidades, e 

explicá-los por referência às características dos contextos instrucionais. 

Um dos aspectos mais interessantes da análise levada a cabo é o modo como ela 

evidencia a impossibilidade de se atribuir sentido aos factos descritos na ausência de 

um conhecimento mais global e aprofundado da cultura pedagógico-didáctica dos 

contextos em que estes emergem. Mais concretamente, as práticas dialógicas observadas 

durante as TAS, sejam elas comuns às quatro turmas ou próprias a cada uma delas, 

inserem-se claramente num projecto pedagógico definido em função de uma determinada 

forma de estar na escola e na aula de FLE, culturalmente adquirida, mas também - e 

sobretudo - do modo como os seus agentes a interpretam e lhe dão vida no quadro de 

situações educacionais precisas. Neste sentido, a leitura que se faz das práticas resulta 

do cruzamento de três planos distintos de análise que se revelaram inextrincáveis: o das 

teorias de que partem a análise e o investigador; o das práticas que puderam ser descritas 

em função de tais teorias; o das propriedades dos contextos que as produzem, nas suas 

várias dimensões pertinentes, de entre as quais ressaltamos a tradição escolar, o 

pensamento pedagógico dos seus actores e as suas competências e repertórios 

metodológicos e interactivos. 
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Uma outra conclusão a que chegámos, já anunciada pelo que acabámos de dizer, 

prende-se com a complexidade das decisões didácticas, no interior de cada contexto 

pedagógico. Por outras palavras, as variações observadas em cada turma quanto aos 

formatos rotineiros das TAS, com as quais caracterizámos estilos próprios de solicitar e 

de tratar a solicitação, são frequentemente tecidas no seu próprio seio, ou seja, os 

sujeitos comportam-se frequentemente de um modo diverso daquele que caracteriza o 

seu estilo individual. Tal conclusão aponta claramente para uma racionalidade complexa 

da prática, eventualmente ambígua, conflituosa e incoerente, e, sobretudo, para a 

necessidade de aceitar tal complexidade como própria dos actos relacionais da aula. 

De um modo mais concreto, este estudo fez sobressair um modelo genérico de 

construção das TAS de extrema simplicidade verbal e pedagógico-cognitiva, que 

testemunha a aceitação - embora reservada - dos contextos verbais a este tipo de trocas, 

integradas harmoniosamente na trama interaccional da aula sem no entanto servirem 

como ponto de partida para a sua construção. Nas TAS, revelam-se e perpetuam-se os 

rituais da aula de LE, tais como a tradicional distribuição pelos sujeitos de papéis e 

funções pedagógico-discursivos, a tendência para um estilo pedagógico transmissivo e 

apoiado na circulação da palavra, o controlo pelo docente da selecção e progressão do 

saber, a desresponsabilização do discente pela construção das actividades de linguagem. 

As trocas denotam igualmente um determinado conceito de aula de línguas, ou melhor, 

dão acesso a conceitos pedagógico-didácticos fundamentais dos seus actores, como o de 

língua, de domínio da língua e de aprendizagem social de uma LE. Neste sentido, 

destacámos, por exemplo, uma prática formal do Francês, que valoriza os conteúdos 

gramaticais e as formas semântico-lexicais e que evolui no quadro de actividades de 

linguagem onde são privilegiadas operações de manipulação controlada e reflexiva do 

sistema verbal, planificadas exclusivamente por um professor que se mostra pouco 

permeável à sua negociação com a turma e que não explicita os percursos a seguir nem 

os motivos pelos quais os propõe. Contudo, se encontrámos neste modelo algumas 

fraquezas interactivas que conduzem eventualmente à sua inoperência nalguns planos 

fundamentais (tais como o da construção de uma competência exolingue em LE ou de 

uma identidade sólida de aprendente de línguas), também pudemos evidenciar um 

certo número de potencialidades só parcialmente exploradas, cujo desenvolvimento 

importa promover no quadro do actual pensamento didáctico (tais como a abertura à 

negociação do processo pedagógico nos seus vários planos ou a partilha do poder 

discursivo). 

Se genericamente as quatro turmas se identificam com as características que muito 

grosseiramente acabamos de relembrar, elas diferenciam-se substancialmente entre si, 
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facto que reintroduz uma problemática que nos foi acompanhando ao longo da 

investigação: a das variações dos rituais pedagógico-interactivos. Com efeito, 

evidenciámos a existência de perfis singulares que apontam para formas próprias de 

pôr em prática os esquemas organizacionais típicos da aula de LE. Tais perfis puderam 

ser relacionados com o estilo pedagógico-comunicativo do docente, nomeadamente com 

a sua relação com o saber que ensina, o Francês, com os objectivos que lhe concede 

enquanto conteúdo escolar e com as representações que tem quanto às operações 

envolvidas na sua aprendizagem, bem como com as suas qualidades pessoais e 

relacionais, competências comunicativas, repertórios metodológicos e saberes didácticos. 

Também as turmas, no modo como se envolvem com o FLE e com o seu professor e 

ainda pelo seu perfil escolar e académico, prefiguram um factor determinante de variação. 

Em síntese, podemos afirmar que as latitudes encontradas no modelo pedagógico das 

TAS se explicam pela qualidade sempre única das relações pedagógicas que se 

estabelecem em cada turma entre o seu professor, os alunos e o saber, tendo em conta, 

como dissemos na secção I, capítulo 2, que cada um destes elementos se caracteriza pela 

confluência de numerosas variáveis e sub-sistemas que interagem dinamicamente entre 

si. 

Afirmámos atrás que, nas TAS, se revela genericamente um modo ritualizado de 

construir a comunicação em aula de LE, bem como uma prática algo pobre do ensino/ 

aprendizagem desta matéria escolar que negligencia o contacto rico, diversificado e 

funcional do aluno com a língua e que ignora o papel do seu contributo activo e da sua 

participação nas actividades pedagógicas para a evolução das competências de 

linguagem. Contudo, ao longo da investigação, fomos também destacando um certo 

número de dados que apontam para o facto destes episódios se situarem de algum 

modo nas franjas desta invariância, jogando até aos limites da possibilidade com as 

aberturas e liberdades consentidas por cada modelo pedagógico. Concretizando, 

mostrámos que, durante as TAS, os aprendentes dispõem de um maior espaço discursivo, 

ocupado por um leque mais diversificado de actividades de linguagem, que exercem 

algum poder interaccional, quando, por exemplo, definem o tema ou o quadro de 

participação, que intervêm na aula com funções reguladoras, negociando com o professor 

saberes e actividades, tempos e espaços, que estreitam relações com o saber, observando

o, interrogando-o, espantando-se e jogando com ele, ao mesmo tempo que alargam 

estas mesmas relações a novos e fundamentais domínios (afectivos, lúdicos, cognitivos, 

funcionais, estratégicos, comunicativos). Também as relações interpessoais durante as 

T AS se mostram mais estreitas, já que estas trocas assentam na convicção da 

disponibilidade colaborativa dos parceiros dialógicos, bem como a familiaridade do 
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aprendente consigo mesmo e com o processo em que está envolvido, na medida em que 

estes momentos se mostraram muito propícios a operações de avaliação de trajectórias 

pedagógicas individuais. Em particularidades como estas, que testemunham momentos 

de uma vivência pedagógica particularmente intensa, apoiámos, no capítulo 3 da secção 

II, os argumentos que nos serviram para classificar as TAS como episódios com múltiplas 

potencialidades quanto à aprendizagem da LE, discutindo-os do ponto de vista de um 

projecto de trabalho orientado para o desenvolvimento do bom aluno de línguas e do 

aluno autónomo. 

As potencialidades pedagógico-didácticas das TAS, evidenciadas nos capítulos 2 

e 3 da secção II, surgem no nosso corpus em estado latente, isto é, emergem timidamente 

nalguns episódios, sem que as turmas mostrem grande capacidade para as explorar 

devidamente, facto que relacionámos com algumas das suas qualidades que as remetem 

para as latitudes consentidas dos contratos pedagógico-didácticos. Esta conclusão está 

na origem do capítulo 4 da secção II, aquele que conclui o estudo e onde mais 

explicitamente intervêm as nossas próprias concepções enquanto didacta de FLE. Este 

capítulo insere-se numa perspectiva de didáctica praxeológica e actualiza o nosso 

entendimento quanto ao modo como a disciplina pode intervir no terreno que lhe serve 

como objecto de estudo, contribuindo para a melhoria das práticas e a inovação 

educacional. Note-se, porém, que nele não se desenvolve nem um discurso prescritivo, 

orientado da investigação para a prática, nem um discurso revolucionário, que subverta 

as condições discursivas da aula. Nesta linha (num momento onde ainda frequentemente 

se equacionam relações verticais e descendentes, de índole aplicacionista, entre o saber 

acumulado pela investigação didáctica e a acção prática nas escolas, relações que 

desvalorizam a prática enquanto [OCUS de produção do saber e afastam 

epistemologicamente a teoria da prática e os professores dos investigadores, assim 

destruindo pelo seu interior todo o projecto de trabalho em Didáctica), pensamos que, 

para além do interesse intrínseco, prático, concreto e imediato para planos de formação 

das conclusões a que se chega através deste estudo e das sugestões que são apresentadas, 

o capítulo serve também para ilustrar o que pode ser um procedimento de intervenção 

de outro tipo. Assim, nele se procura promover a articulação entre ambos os planos de 

acção, o investigativo e o material, definindo-se como critério de trabalho o 

desenvolvimento das potencialidades da prática não exploradas, bem como preservar a 

cultura do terreno e rentabilizar o saber e as competências dos seus actores. Por outras 

palavras, pensamos que o texto exemplifica o interesse educacional da teoria realista da 

prática desenvolvida nos capítulos precedentes, perspectivando-a num quadro não 

prescritivo e flexível, no qual as propostas avançadas emergem enquanto pistas 

exploratórias válidas num determinado contexto social e histórico. 
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• Focagem argumentativa 

As conclusões precedentes são ricas em consequências no que toca ao cumprimento 

de uma das finalidades essenciais do saber didáctico: a sua capacidade de intervenção 

no terreno de acção, no sentido de o melhorar e inovar (d. Introdução e atrás). É neste 

sentido que nos referimos atrás a uma "didáctica praxeológica", entendendo-a, com 

Halté, como: "celle dont le point d'aboutissement est la pratique dans la classe, ceUe, 

théorique pourtant, dont le but est d'argumenter aussi rigoureusement que possible, c'est-à

dire sans réductionnisme, des pratiques dans la classe" (1995: 77; ver ainda Bucheton, 

1995). Neste sentido, o nosso estudo coloca a DLE no centro das práticas sociais de sala 

de aula, encarando a investigação que no seu âmbito se faz como uma actividade ao 

serviço não só da disciplina e do seu desenvolvimento, mas também de todos os actores 

que no mesmo domínio se movem (d. conceito de investigação em DL em Galisson, 

1994). 

Acreditamos que a possibilidade de investimento do conhecimento didáctico na 

prática está condicionada, por um lado, pela presença de um corpo estruturado e coerente 

de saberes e, por outro, pela sua natureza epistemológica, em particular pela qualidade 

das relações que estabelece com o objecto sobre o qual pretende intervir e pela relevância 

que assume para a sua descrição compreensiva. Assim, se bem julgamos, os 

conhecimentos constituídos por este estudo, pela sua realidade empírica e porque se 

apoiam numa descrição compreensiva, explicativa e avaliativa das práticas observadas, 

no quadro do funcionamento social de cada situação precisa, tomando como objecto os 

comportamentos dos sujeitos da aula no seu estatuto de agentes intencionais, ou seja, 

racionalizando as suas acções por referência explícita à razão primeira dos seus actos, o 

ensino/aprendizagem do FLE, contribuem para dotar a DL de mais alguns argumentos 

válidos para intervir em educação (Valente, 1991), e, em particular, para pensar a 

melhoria das condições comunicacionais da aula de FLE. Podemos então entendê-lo, na 

linha de Galisson (1994: 132), como uma "recherche d'intervention novation". Note-se, 

a este propósito, que a palavra pedagógica é condicionada pelo perfil profissional do 

professor que a organiza. Tal facto sugeriu-nos a pertinência de centrar sobre a formação 

do professor a discussão das incidências didácticas da investigação, numa óptica de 

"formação complexa" (Puren, 1993). 

Os fenómenos interaccionais que fomos descrevendo e com os quais compusemos 

um modelo de construção das TAS que, apesar das suas invariâncias, se deixa estruturar 

em torno dos estilos pedagógicos das turmas, permitiram-nos pôr em evidência alguns 

aspectos insuficientemente trabalhados, cuja exploração e rentabilização, no quadro da 

aula de LE, parece útil, à luz do conhecimento actual sobre o processo de ensino/ 
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aprendizagem das LE (entre eles, refira-se, por exemplo, a prática dialógica em FLE, a 

interacção entre pares, o conceito de língua veiculado ou as operações de apropriação 

estimuladas). Sabemos que as características pedagógico-comunicativas das situações 

educacionais, em particular as condições socio-verbais da aula de LE, dos contextos 

educativo-institucionais e, mais alargadamente, socio-ideológicos exercem sobre as 

práticas verbais da aula uma série de pressões que explicam, de algum modo, algumas 

das suas potencialidades insuficientemente exploradas. De qualquer modo, acreditamos 

que, entre restrições e liberdades, cabe ao professor um importante papel enquanto 

vector de mudança e que a formação é um factor incontornável na sua preparação para 

o desempenhar. Neste sentido, o estudo evidenciou áreas de formação relevantes que se 

inscrevem numa linha de reconstrução das práticas verbais, áreas essas que organizámos 

em torno de quatro domínios que se revelaram pertinentes: o dos processos de ensino/ 

aprendizagem; o do conhecimento disciplinar e sua didáctica; o das competências 

pedagógico-didácticas; o do desenvolvimento pessoal. 

• Focagem metodológica 

O interesse que pensamos poder assinalar à investigação apresentada, no âmbito 

das duas focagens anteriores, não é independente dos procedimentos metodológicos de 

trabalho que estão na origem dos conhecimentos que, por seu intermédio, foram 

constituídos. Deste modo, pensamos que um outro domínio sobre o qual importa retirar 

algumas conclusões é aquele que se prende com os métodos de trabalho da investigação 

didáctica. 

A matriz epistemológica de uma disciplina compreende, para além de finalidades, 

objectos, teorias, princípios, conceitos, unidades de trabalho e relações,. também 

orientações de trabalho ou procedimentos de abordagem e elaboração do conhecimento, 

os quais condicionam os procedimentos investigativos e ditam opções quanto ao modo 

de recolher, tratar, estruturar e explorar os dados sobre os quais faz incidir a sua 

evolução (cf. Germain, 1996). A especificidade do quadro conceptual da DL, traçada na 

Introdução, orienta-se para uma "postura etnometodológica" (Coulon, 1993; Gülich, 

1990), aquela que lhe permite a apreensão ecológica, interna e não impositiva, dos 

objectos observados, descrevendo-os enquanto meios de realização das estruturas sociais 

condicionados, por um lado, pela partilha de um conjunto de procedimentos 

culturalmente organizados em função de representações e imagens da situação e, por 

outro, pelos múltiplos constrangimentos e liberdades dos contextos de interacção (cf. 

Introdução e Andrade & Araújo e Sá, 1996). Tal postura, em particular, obriga à 
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consideração e relacionamento das variáveis que caracterizam as situações particulares 

de ocorrência dos factos pedagógicos: "on risque toujours de travailler sur un artefact si 

on tente de rendre compte de l'interaction scolaire en la désituant de son contexte 

(contraintes sociales et idéologiques, enjeux, contenus, etc), et de sa temporalité" 

(Nonnon, 1990: 155). 

Esta investigação procurou ser uma forma de actualizar tal postura metodológica, 

propondo conceitos contextualizados e trabalhando sobre conclusões inseridas em 

universos educacionais concretos. Por este motivo, apoiou-se num considerável trabalho 

preliminar que lhe permitiu não só constituir um corpus significativo·de práticas (d. 

Anexo, volumes II, III, IV, V), mas também descrevê-lo quanto a algumas dimensões 

consideradas úteis para a sua compreensão pedagógico-didáctica (d. Anexo, volume I). 

Pode, assim, desenvolver-se a partir do relacionamento constante entre diversos 

elementos considerados pertinentes, tais como o conteúdo, o professor, o aluno e os 

contextos da interacção, construindo uma base de sustentação social para as acções 

didácticas observadas. 

Ao longo deste estudo fomos referindo a pertinência deste procedimento para a 

sua evolução. Estamos, agora como na altura em que o iniciámos, convictas de que ele 

não teria sido possível na ausência de tal trabalho preliminar, apesar de reconhecermos 

a sua morosidade e extensão, facto que está na origem da sua elaboração em co-autoria. 

Com efeito, como tivemos oportunidade de notar ao longo deste percurso, as 

racionalidades das práticas comunicativas da aula encontram-se exclusivamente no 

cruzamento dos múltiplos factores que prefiguram as características socio-institucionais 

e pedagógico-didácticas das situações em que ocorrem, pelas pressões que exercem 

sobre o discurso de transmissão e de aquisição. Por outro lado, as teorias e unidades 

descritivas propostas para as abordar arriscam-se à inoperância e à inutilidade se 

ignorarem tais racionalidades e desconhecerem os hábitos próprios à cultura educativa. 

Assim, podemos agora afirmar que, se as conclusões deste estudo possuem os dois 

critérios que Mouvet (1989) indica como fundamentais nas investigações em educação

compatibilidade e possibilidade de realização -, tal se deve às suas opções metodológicas, 

nomeadamente à forma como interrogou o discurso da aula nas suas circunstâncias de 

produção. 

Em suma, concluímos desta experiência investigativa que o avanço disciplinar da 

DL lhe exige um profundo conhecimento dos contextos que investiga e nos quais procura 

o seu saber. Tal implica a aceitação de uma "didáctica variacionista" (d. L. Dabene, 

1990a), situacionalmente justificada, que introduz na sua problemática as singularidades 

ligadas às especificidades culturais, institucionais, sociais, mas também humanas, dos 
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parâmetros constitutivos dos contextos de ensino/aprendizagem, sem esquecer a 

unicidade dos processos que prefiguram a transmissão e aquisição de um novo saber 

verbal na escola e que dão forma ao ritual didáctico: "la diversité de ces modes de 

passage que représentent les situations d'apprentissage exige que la didactique des 

langues donne un statut à la variation, non simplement pour la mentionner comme 

une sorte d'inévitable épiphénomene mais pour la placer au centre de son univers 

épistémologique" (L. Dabene, 1990a: 21; M. Dabene, 1995: 25, fala numa "didáctica 

unificada de natureza variacionista"). 

Trajectórias 

Desde o seu início, esta investigação foi concebida como parte integrante de um 

projecto mais lato que nela parcialmente assenta (d. apresentação no Anexo, volume I: 

introdução). Pretendia-se, em particular, aprofundar o conhecimento sobre os processos 

interactivos que servem o ensino/aprendizagem em aula de FLE e fazer de tal 

conhecimento o ponto de sustentação para o desenvolvimento de estratégias de formação 

de formadores e de formandos que, incrementando o nível de compreensão e de 

consciência dos sujeitos relativamente aos processos comunicacionais na sua relação 

com os processos pedagógico-didácticos, contribuíssem para a reconstrução das práticas 

verbais escolares (d. Almeida et aI, 1995). 

Pensamos que as conclusões a que chegou o estudo quanto a certas opções dos 

contextos escolares relativamente às modalidades de construção da adaptação verbal, 

opções que foram sempre relacionadas com as particularidades dos contextos e com os 

perfis dos seus actores, procurando-se explicitar as racionalidades múltiplas das decisões 

didácticas, dão um contributo importante a este projecto. Em particular, permitem-lhe 

equacionar meios concretos de tratamento de algumas questões que necessariamente se 

colocam ao abordar com os professores em formação a interacção de sala de aula, tais 

como: que conceitos de língua e de aprendizagem da língua veicula? que processos de 

aprendizagem privilegia? em que tipo de relação pedagógica se apoia? quais os estatutos 

e papéis dos sujeitos que a constroem? de que modo o aluno nela se presentifica nas 

suas trajectórias de aprendizagem? Na perspectiva de investigação-acção em que nos 

posicionamos, tal equacionamento, que traduz a passagem, orientada para a inovação, 

de um discurso descritivo para um discurso reflectivo/formativo, deve ser feito em 

ambiente investigativo. Precisando, pensamos que as incidências formativas das 

investigações sobre o terreno exigem um acompanhamento crítico e avaliativo de equipas 

que integrem investigadores em didáctica, formadores e formandos. 
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Evoca-se, com esta última proposição, um debate que subsiste largamente em 

aberto e que se prende com a clara perspectivação dos papéis e funções dos diferentes 

actores que intervêm na elaboração dos saberes didácticos e os utilizam, professores, 

formadores e investigadores (d. Andrade & Araújo e Sá, 1996; Bucheton, 1995). Quando 

discutimos, no capítulo 4 da secção II, as incidências didácticas da nossa investigação, 

aflorámos rapidamente tal discussão, que ressalta como inevitável para a reorientação 

posterior do nosso estudo sob o ponto de vista agora em foco. Em particular, importa 

definir os termos sobre os quais assenta a diferenciação dos modos de intervenção no 

desenvolvimento do saber didáctico de cada um dos parceiros que por ele se interessa, 

ultrapassando mal-entendidos e opções demasiadamente simplistas, por vezes mesmo 

dicotómicas, hierárquicas ou verticais, que mobilizam uma perspectiva de trabalho 

aplicacionista e que claramente prejudicam o desenvolvimento da disciplina, impedindo

a de cumprir as suas finalidades. 

o percurso da nossa investigação não se restringe contudo a esta via. Com efeito, 

são múltiplos os desenvolvimentos que sugere quanto ao estudo das actividades 

dialógicas de adaptação, aqui só muito incompletamente afloradas, e várias as 

interrogações que deixa em aberto. 

Um primeiro trilho que o estudo abre é aquele que conduz à experimentação do 

grau de operacionalidade da tipologia das figuras de adaptação que concebemos e sua 

avaliação em múltiplos contextos de linguagem organizados em torno de 

intencionalidades pedagógicas. 

Um outro aponta para o interesse em desenvolver metodologias de análise das 

restantes figuras aqui não abordadas empiricamente, de forma a evidenciar formatos 

interactivos que possam ser confrontados com aqueles que ressaltam deste estudo. 

Concretizando, pensamos que importa estudar empiricamente as actividades dialógicas 

de adaptação desenvolvidas segundo outras configurações que não a das TAS (as TAA, 

as TAR, as TAC), numa óptica comparativista, verificando o grau de coincidência que 

revelam quanto aos modelos pedagógico-didácticos e às competências dos sujeitos

actores relativamente àqueles agora postos em evidência. Tal estudo permite aprofundar 

o conhecimento dos contextos verbais observados e, sobretudo, compreender melhor a 

complexidade das intencionalidades das acções que neles ocorrem. Ainda dentro deste 

ângulo de trabalho, estamos em crer que o estudo das tendências de cada contexto 

quanto às figuras de adaptação que privilegia (em termos discursivos, cognitivos, na 

sua incidência na fabricação da aula e de novas competências em FLE) seria relevante 
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para a caracterização dos ambientes pedagógicos e para a elucidação das oportunidades 

de aprendizagem que eles oferecem. 

Por outro lado, e tendo em conta a nossa aposta numa didáctica de índole 

variacionista, pensamos que importa também alargar a análise destas actividades 

dialógicas a outros contextos instrucionais, procurando retirar daqui conclusões úteis 

para a compreensão das racionalidades pedagógicas, isto é, fazendo de tal estudo um 

instrumento pertinente para a constituição de um núcleo de informações a propósito da 

didactidade dos discursos escolares. 

Para concluir, pensamos que esta investigação serviu, antes de mais, para 

demonstrar a necessidade de multiplicar os estudos sobre o contexto escolar dentro da 

mesma perspectiva de abordagem e com idêntica finalidade: a de construir modelos de 

referência didácticos mais operatórios e consistentes, capazes de cumprir as suas 

finalidades do ponto de vista plural de todos aqueles que os procuram, didactas como 

professores e formadores. 
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ANEXO 1 

O Instrumento de Análise 

Codificação do episódio 
Identificação na aula/passo pedagógico-didáctico 

A. Categorias de Análise do Movimento de Solicitação 

(I) Objecto de referência ou enfoque 

Nível da língua 
• Sistema formal 

• aspectos fonológicos, fonéticos, ortofónicos, prosódicos(F) 
• aspectos ortográficos e de pontuação (O) 

• aspectos semântico-lexicais e de sentido gramatical (5) 
• aspectos morfo-sintácticos (G) 
• Sistema comunicativo--discursivo(C) 
• Sistema simbólico-cultural (CUL) 

Nível do processo de ensino/aprendizagem 
• Dimensão pedagógico-didáctica 

• comunicação em sala de aula (COM) 
• sistema de regulação da palavra pedagógica (P) 
• actividades (ACT) 
• espaço e tempo (ET) 

• Dimensão processual (PROC) 

(U) Procedimento interactivo 

1. Caracterização discursiva 
1.1. Valor comunicativo 

• solicitação (de informações/saberes; de ajuda; de acção; de 
confirmação; de aceitação; de permissão; de avaliação e opinião; de precisão; de clarificação; 
de explicação; de repetição; de instruções precisas) 

• regulação 
• informação de problemas 
• expressão de reacç6es, sentimentos e opiniões próprias (de dúvidasi 

de espanto e desconcerto; de descontentamento, ... ) 

1.2. Operador 
• sinalização 
• solicitação explícita 
• solicitação implícita 

1.3. Grau de abertura 
• fechado 
• aberto 



1.4. Função interactiva 
- iniciativo 
- reactivo/iniciativo 

1.5. Grau de clareza 
- mais claro ou explícito 
- menos claro ou impU cito 

2. Meios comunicativos 
• verbais 

-LM 
- LE 
-IM/LE 
- LE(LM) 
-IM(LE) 
- combinações 

• vocais e para-verbais 
• não-verbais (proxémicos; quinésicos) 
• mistos (incluindo aLE) 
• mistos (excluindo aLE) 

3. Quadro de participação 
3.1. Mecanismo de tomada de palavra 

- por atribuição directa do professor (hetero-selecc;ão directa) (HS/D) 
• por atribuição indirecta do professor (hetero-selecc;ão indirecta) (HS/I) 
• espontaneamente, por sua própria iniciativa (auto-selecc;ão) 

• com infracção (AS/InO 
• sem infracção (AS) 

3.2. Instância locutória 
- individual (A) 
- dois alunos (A+A) 
• vários alunos 

• em co-Iocução (A+A+A + ... ) 
• em pluri-Iocução (ALS) 

3.3. Mecanismo de alocução 
• o aluno atribui a palavra 

• ao professor (A1>P) 
• a outro aluno (A1>A2) 
• à turma (A1>T) 

• o aluno não atribui a palavra (Al>0) 

(UI) Tempo de palavra 

1. Número de linhas de transcrição 
- de O a 1 
->dela2 
->de2a4 
->de4a6 
- > de6 



2. Número de intervenções 
• de Da 1 
• > de 1 a 2 
·>de2a4 
• > de4 a 6 
• > de6 

(IV) Encadeamento temático 
• continuidade 
• topicalização 
• ruptura 

(V) Fonte ou objecto problemático 

1. Origem enunciativa 
• o professor (Prof) 
• o aluno solicitador (A 1) 
• os pares (A2/ ALS) 
• o discurso da aula 
• todos os outros discursos 
• as disposições materiais 

2. Nível de funcionamento 
• nível da língua 

• na sua forma (LE/O) 
• no seu uso (LE/I) 
• enquanto sistema simbólico-cultural (LE/C) 

• nível pedagógico-didáctico 
• aspectos materiais e organizacionais (MA T) 
• aspectos processuais (PROC> 
• metalinguagens 

• nível da pessoa 

3. Tarefas de linguagem 
• compreensão 

• oral (CO) 
• escrita (CE) 
• oral e escrita (CO+CE) 

• expressão 
• oral (EO) 
• escrita (EE) 
• oral e escrita (EO+EE) 

• treino, automatização, manipulação(EXERC> 
• descrição, reflexão, observação (META) 
• uso comunicativo e global da LE 

(VI) Causas ou razões do agir 
• linguístico-comunicativas 
• metalinguísticas e metaverbais 
• pedagógico-didácticas 
• aquisicionais ou de aprendizagem 
• enciclopédicas 
• psicológico-afectivo-sociais 

• positivas 
• neutras e negativas 

• particulareS 



(VII) Finalidades 
• ligadas com a língua e 'Sua aprendizagem 

• alargamento do saber 
• clarificaçãol esclarecimento/ explicação 
• compreensão . 
• confirmação/verificação 
• obtenção de dados/ ajuda precisa 
• opini40/ avaliação/ correcção 

• ligadas com a organização da aula e do processo deensino/aprendizagem 
• regulação . 
• obtenção/confirmação e precisão de instruções 
• organização da aprendizagem 
• obtenção de uma acção pontual 

• afec:tivo-reladonais e pessoais 
•. chamada de atenção sobre si mesmo 
• gestão da imagem 
• contestação 
• realização de vontades/ desejos próprios 

B. Categorias de Análise da Troca de Adaptação Solicitada 

(I) Meios comunicativos utilizados 
(idênticos aos do AS; ver acima) 

(II) Quadro de participação 

1. Mecanismos de tomada de palavl'ana reacçlo 
• tomada de palavra por auto-selecção (AS/Prof; AS/ A) 
• tomada de palavra por hetero-selecção (HS/Prof; HS/ A) 
• negligência/ recusa da palavraatribu(dà(HS-0/Profi HS-01 A) 

2. Circulação da palavra 
• troca de tipo questão/resposta (Q/R>0) 
• circulação da palavra entre o professor eo aluno que solicita (P+Al) 
• circulação da palavra entre o· professor, o aluno que solicita e um grupo -. 

restrito de outros alunos (P+Al+ALS) 
• circulação da palavra pela turma (TR) 
• circulação da palavra entre alunos (Al+ALS) 

3. Estrutura de participação 
• duais públicas 
• duais privadas 
• ternárias 
• restritas 
• trocas colectivas 
• truncadas 

(III) Reacção 

1. Reacção do interlocutor 
• reacção tipo resposta (R/P; RI A) 
• reacção tipo réplica 

• com continuação (RPL/P; RPL/ A) 
• sem co·ntinuação (RPL-0/P; RPL-0/ A) 

• reacção zero (Rç- 0/P; Rç- 01 A) 
• reacção inadequada (Rç-; ind IPi Rç- indl A) 
• AS monologai 



2. Reacções de outros sujeitos não interpelados por Al 
• reacção do professor (Prof) 
• reacção de outro aluno (A2) 
• reacção de um grupo de alunos ou de toda a turma (TR/ ALS) 
• reacção do pr6prio Al (Al) 

(IV) Tempo de palavra 

1. Número de linhas transcritas 
• deOa.l 
• > de 1 a 2 
• > de 2 a 4 
·>de4a6 
• > de6 alO 
• > de lOa 20 
• > de 20 

2. Número de intervenções 
• deO a 1 
• > de 1 a 2 
• > de 2 a 4 
• > de 4 a 6 
• > de 6 alO 
• > de lOa 20 
• > de 20 

(V) Grau de satisfação na finalização 
• positivo (+) 

• negativo f-) 

(VI) Estrutura interna da troca 

1. Quanto ao número/função das intervenções 
e truncadas 

• truncadas autênticas 
• truncadas ret6ricas 
• truncadas duvidosas 
• falsas truncadas 

e binárias 
• simples ou minimais 
• complexas 

eternárias 
• simples 
• complexas 

e complexas 

2. Quanto à disposição no texto conversacional 
• Linear 
• Descontínua (]NT/R) 

c. Estratégias pedagógico-comunicativas mobilizadas 
(Ver Secção I, capítulo 4, Tabela 11) 
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ANEXO 3 

''L-r-'''-_,Mc'L' DAS TROCAS DE .... n.'_~'-" SOLICITADAS CORPUS 
(organizadas por Objecto/ Aula/Turma) 

:"0,, •• 1'~~: ,c, 

Al A3 AI A4 AS A6 A7 A8 A9 AIO All AI2 A13 A14 AIS 

Il:)~ • Fonéticos A:1/F (202-204) 

I: :~; 
• Fonológicos A:2/F (465-466) 

• Ortofónicos A:3/F (467-468) 

I~ ,::.,.,' (P) 

!f"i A:1/0 (346/351) A2/0 (2-3) A:3/0 (179-180) A:4/0 (18-25) A:5/0 (12-13) A:7/0 (7-9) A:9/0 (132-139) 

l 
• Ortográficos 

A:6/0 (232-233) A:8/0 (335/337) 

: 
(O) 

i~ úi 
.9 
u A:l/S (90-92) A:4/S ? (70-71) A: 6/5 (185-186) A:7/S (17-20) A:l1/S (189-193) A:13/S (174-178) A: 15 /5 (93-97) A:18/S (207-212) A:19/S (131-134) A:22/S (105-106) A:29/S (276-278) A:30/S (167-174) A:33/S (10-11) Q,) 

o... A:2/S (286-303) A:5/S (209-213) A:8/S (110-113) A:12/S (298-303) A:14/S (285-288/290/ A:16/S (155-158) A:20/S (532/537) A:23/S (278/279/281- A:31JS (326-339) A:34JS ? (67-68) 
<rJ 

<: A:3/S (608-611) A:9/S (289-292) 294-296) A:17/S (167-169) A:21/S (542) 294) A:32/S (492) A:35/S (119-120) 

I A:10/S (319-320/ A24/S (428-437) A:36/S (137-144) 
322-325) A:25/S (468-476) A:37 JS (231-234) 

(ii Semântico- A:26/S (526-527) A:38/S (264) 

.. ,' .. 

E Lexicais A:27/S (546-549) ..... 
o (S) A:28/S (566-569) 
~ A:39/S (502) 
<ti 

: E 
iS 2 

<rJ 

éi5 

i:t 
,...; 

< A:1/G (241-244) A4/G (138-151) A:5/G (116/118-120/ A:9JG (543-543/558- A:2/G (578-598/602) 
, 126-127) 562) A:3/G (729-730) 

A:6/G (123-124) 
Modo- A:7/G (184/186-188) 

-Sintácticos A:8/G (242-243) 

(G) 

Mistos (M) 

2. Sistema Comunicativo (C) A:1/C (197-210) A:2/C (444-445) A:3/C (158-159) 
A:4/C (135-136) 

A:7/C (174-183) A:6/C (310-311) A:5/C (313) 
" 

3. Sistema Simbólico- A:2/CUL (171-176) 

-Cultural (CUL) A:I/CUL (297-298) 
, 

: 
) A:I/COM (398-399) A:2/COM (192-215) A:5/COM (358) A:8/COM (45-47) A:13/COM (180-181) A:15/COM (170-173) A:16/COM (6-9) A:18/COM (19-20) A:23/COM (464) A:24/COM (308-312) A:25/COM (42/44) A:27/COM (10-11) 

A:3/COM (557-564) A:6/COM (14) A:9/COM (162-163) A:14/COM (420-421) A:17/COM (186-189) A:19/COM (24-26) A:26/COM (321/323-

Comunicação 
A:4/COM (243-245/ A:7/COM (371-372) A:lO/COM (141-143) A:20/COM (80-92) 325) 

247) A:ll/COM (144-145) A:21/COM (207-210) 
[.; Aula A:12/COM (154-155) A:22/COM (455-456) 
I 

[<~1j (COM) 

r~ --
A:26/P (4D3-4D4) 

~ <ti A:1/P (248-249) A:5/P (294-295) A:6/P (356) A:lO/P (215-216) A:11/P (272/274) A:14/P (245-246) A:18/P (129-130) A:22/P (313-314) A:23/P (24-25) A:25/P (6-7) A:27/P (4D5-412) 
.~ A:2/P (352-353) A:7/P (539-540) A:12/P (292) A:15/P (261-262) A:19/P (154-155) A:24/P (153-154) A:28/P (793-801) <I ti 
'<ti Regulação A:3/P (530) A:8/P (551-552) A:13/P (327-330) A:16/P (357-358) A:20/P (24D-241) 
"O A:4/P (568-573) A:9/P (709-710) A:17/P (380-381) A:21/P (667-670) 
iS Palavra 

r 6 (P) u 
'Sc 

I- 'O 
0.0 A:201 ACT (361-366) A:341 ACT (18-26) A:441 ACT (4-18) A:501 ACT (28-29) A:531 ACT (43-44) A:571 ACT (225-226) A:63j ACT (62-64) A:961 ACT (12-17) ç <ti 

"O A:211 ACT (367-368) A:351 ACT (35-36) A:451 ACT (84-85) A:511 ACT (79-80) A:54/ ACT (282-283) A:58/ ACT (359-363) A:64/ ACT (68-101) A:73/ ACT (218-219) A:72/ ACT (217-218) A:851 ACT? (155/157- A:911 ACT (23/25-30) A:97 I ACT (19-24) 
2 <11 A:11 ACT (266-270) A:61 ACT (13-14) A:14/ ACT (27-30) A:22/ ACT (369-370) A:361 ACT (111-114) A:461 ACT (235-236 ) A:551 ACT (312-316) A:591 ACT (417-418) A:651 ACT (121-122) A:741 ACT (4-5) 160) A:92/ ACT (187-188) A:98/ ACT (25-26) (l.. 

~ o A:21 ACT (271-276) ~'t' A71 ACT (64-65) A:151 ACT (91-92) A:231 ACT (425-426) A:371 ACT (117-118) A:471 ACT (289/291- A:521 ACT (174-177) A:56/ ACT (318-319) A:601 ACT (457-458) A:66/ ACT (299-300) A:75/ ACT (13-14) A:861 ACT (70-76) A:93/ ACT (269-270) A:99/ ACT (552) 
1<tI A:31 ACT (366-372) A:81 ACT (75-80) A:161 ACT (204-205) A:241 ACT (437-438) A:381 ACT (125-126) 294) A:611 ACT (499-S00) A:67! ACT (407-408) A:76/ ACT (15-16) A:871 ACT (165-166) A:94! ACT (271) A:I00/ ACT (802-803) 

;;o; <Jl 
C Actividades A:41 ACT (431-438) A:91 ACT (85-86) A:171 ACT (359/364- A:251 ACT (477-482) A:39 / ACT (137-138) A:48/ ACT (301) A:62/ ACT (545-552) A:68! ACT (428-429) A:771 ACT (17) A:88/ ACT (293-294) A:95/ ACT (281-294) 
Q,) 

A:51 ACT (579-583) A:101 ACT (87-88) 371) A:261 ACT (556-566) A:401 ACT (127-128) A:691 ACT (473) A:781 ACT (114-115) A:89/ ACT (360) E A:491 ACT (302-3121 

iS (ACT) A~I ACT (105-106) A:181 ACT (424-425) A:27/ ACT (567) A:411 ACT (211-214) 314-316) A:70! ACT (555-556) A:79/ ACT (245-246) A:90/ ACT (362-364) 
A:121 ACT (223-225) A:191 ACT (518-519) A:28/ ACT (573-578) A:421 ACT (217-220) A:71! ACT (690-691) A:801 ACT (268) 

,...; A:131 ACT (318-319) A:291 ACT (579-580) A:431 ACT (270-271) A:81/ ACT (346-357) 
A:301 ACT (583-586) A:821 ACT (443-444) .. A:31/ ACT (593-595) A:831 ACT (473-474) 

= 
A:321 ACT (596-597) A:841 ACT (S05-511) 
A:331 ACT (618) 

..•... : 
A:1/ET (109-126) A:21ET (107-108) A:3/ET (210-213) A:4/ET (15-16) A:9/ET (115-116) A:16/ET (276) A:20/EI (382-386) A:21/ET (51) A:25/ET (20) A:29/ET (371-372/378-

(;; 
A:ll/ET (26-39) A:27/ET (128-139) A:31/ET (300-311?) A:32!ET (413-414) 

Espaço !Tempo 
A:5/ET (390-391) A:10/ET (135) A:l2/ET (41-42) A:17/ET (355) A:22/ET (420-422) A:26/ET (414-416) A:28/ET (592) 380) 
A:6/ET (581-582) A:13/ET (237-239) A:18/ET (504-507) A:23/ET (543-548) A:30/ET (381-382) 

(ET) <T, A:7/ET (620-621) A:14/ET (374-375) A:19/ET (508) A:24/ET (117-118) 
A:8/ET (45-46) A:15/ET (502-503) 

12 ' 
Dimensão Processual A:1/PROC (404-405) A:2/PROC (98-107) 

(PROC) A:3/PROC (508/513/ A:4/PROC (206/208) A:5/PROC (92-102/ 
, 516) 204-224) 

(Jj Inaudíveis <' A:1/IND/a (494-496) A:2/IND/a (1-3) 
O sem tratamento (IND70) A:3/IND!0 (340/342) <' 
U ~ 

, 
~ A:1/IND/? (238-239) A:4/IND/? (67-69) A:5/IND/? (171-172) A:6/IND/? (382-3891 A:7/IND/? (448-449) A:8/IND/? (31-32) A:9/IND/? (47-48) A:20/IND/? (358-362) A:12/IND/? (245-248) A:13/IND/? (277-278) A: 17/I:'.JD/? (63-64) - lnaudíveis com tratamel'lto A:2/IND/? (429-430) 391-409) A:10/IND/? (18-19/21) A:14/IND/? (279-280) A:18/IND/? (805-806) (Jj 
(Jj incompreensível (IND!?) A:3/IND/? (492-493) A:ll/INDI? (170-173) A:15/IND/? (295-298) A:16/lND/? (53-54) 
<' A:19/IND/? (252-255) 
~ 
U 

A:4/? (32) A:ll/? (247) 
O; Não completados AI/? (38) A:2/? (9/11-14) A:5/? (102) 

A:10/? (500) A:12/? (328) A:171? (114/116) 
,< 

(?) A:3/? (10) A:6/? (145) A:13/? (363/365) A:18/? (144) A:19/? (273) A:20/ 7 (731) 
Z A:7/? (244) A:14/? (373) A:21/ ? (682) ..... A:8/? (246) A:15/? (431) -- A:9!? (576) A:161? (275) 









ANEXO 4 

Distribuição das TAS por Objecto 

~ A B C D 
OBJECTOS NI % NI % NI % NI CJ, 

I. Língua 

1. SistemA Formal- Aspectos: 

FonéÜcos/Fonol6gicos /Ortofónil::os (P) 3 1,0 2 0,5 1 0,7 31 8,3 

Ortográficos (O) 9 3,0 19 4,9 4 2,7 23 6,2 

Semântico-Lexicais (S) 39 12,8 75 19,4 16 10,9 18 4,8 

M()rf~intácticos (C) 9 3,0 53 13,7 13 8,8 31 8,3 , 

Mistos (M) O O 3 0,8 O O O O 

5,,11-Total 60 19,7 152 39,3 34 23,1 103 27,6 
-

2. Sistema ComlmiclJtiflo (C) 7 2,3 8 2,1 1 0,7 4 1,1 

Sult-ToÚll 7 2,3 8 2,1 1 0,7 4. 1,1 

3. SistemIJ SimbcSlico-Cultu,.AI (ctJL) 2 0,7 1 0,3 O O O O 

5ub·Tottd 2 0,7 ' 1 0,3 O O O O 

Total Pardal I 69 22,6 161 41,6 35 23,8 101 28,1 

II. Proceuo Ensino/Aprendiz.sem 

1. Dime •• al, Peôg6gico-Ditl4cticA 

Comunicaçio Aula (COM) 27 8,9 18 4,7 16 10,9 15 4,0 

~egulaçio Palavra (P) 28 9,2 25 6,5 19 12,9 32 8,6 

Actividades (ACl') 100 32,8 109 28,2 54 36,7 144 38,6 

Espaço/Tempo (ET) 32 10,5 26 6,7 9 6,1 13 3,5 
'" 

S.I1-TotA' 187 61,3 178 46,0 98 66,7 204 54,7 

2. Dimen,40 P,.OC~SI#4' (paOO) , 5 1,6 ' 7 1,8 1 0,7 4 1,1 

" , ,.,..rot.l 5 1,6 7 1,8 1 0,7 4 1,1 

c'tOtalP~ li; , 192 '!,O ,,185 47,8 99 61,3 208 55,8 

III. Nlo a ... ifkadaa , 

lnaudíveiasITratamento(IND/e) 
, 3 1,0 7 1,8 3 " 2,0 14 3,8 

lnaudíveis c/ tr.~nto Incomp. aNO/?) 20 6,6 19 4,9 3 2,0 27 7,2 
, AS nlG CoJnpletaciÓa (1) , 

21 6,9 15 3,9 . 7 4,8 17 4,6 " 

TotalPardal III 44 14,4 41 10,6 13 8,8 58 15,5 

,TOTAL 
) 

305 100 387 100 147 100 373 100 

'-, 



ANEXOS 

Distribuição das TAS Classificadas por Objecto 

~ 
A B C o T 

OBJECTOS NI % NI % NI % NI % NI % 

I. Língua 

1. Sistema Formal- Aspectos: 

Fonéticos/Fonológicos/Ortofónicos (F) 3 1,1 2 0,6 1 0,7 31 9,8 37 3,5 

Ortográficos (O) 9 3,4 19 5,5 4 3,0 23 7~3 55 5,2 

Semântico-Lexicais (S) 39 14,9 75 21,7 16 11,9 18 5,7 148 14,0 

Morfo-Sintácticos (C) 9 3,4 53 15,3 13 9,7 31 9,8 106 10,0 

Mistos (M) O 0,0 3 0,9 O 0,0 O 0,0 3 0,3 

Sub-Total 60 23,0 152 43,9 34 25,4 103 32,7 34~ 33,0 

2. Sistema Comunicativo (C) 7 2,7 8 2,3 1 0,7 • 1,3 20 1,9 

Sub-Total 7 2,7 8 2,3 1 0,7 4 1,3 20 1,9 

3. Sistema Simbólico-Cultural (CUL) 2 0,8 1 0,3 O 0,0 O 0,0 3 0,3 

Sub-Tot,,z 2 0,8 1 0,3 O 0,0 O 0,0 3 0,3 

Total Parcial I 69 26,4 161 46,5 35 26,1 107 34,0 372 35,2 

II. Processo·Ensino/Aprendizagem 

1. Dimensão Pedllgógico-DidlÍctica 

Comunicação Aula (COM) 27 10,3 18 5,2 16 11,9 15 4,8 76 7,2 

Regulação Palavra (P) 28 10,7 25 7,2 19 14,2 32 10,2 104 9,8 

Actividades (ACT) 100 38,3 109 ·31,5 54 40,3 144 45,7 407 38,5 

Espaço/Tempo (En 32 12,3 26 7,5 9 6,7 13 4,1 80 7,6 

Sub-Total· 187 71,6 178 51,4 98 73,1 204 64,8 667 63,2 

2. Dimensão Processual (PROC) 5 1,9 7 2,0 1 0,7 4 1,3 17 1,6 

Sub-Totlll 5 1,9 7 2,0 1 0,7 4 1,3 17 1,6 

Total Parcial II 192 73,6 185 53,5 99 73,9 208 66,0 684 64,8 

TOTAL 261 100,0 346 100,0 134 100,0 315 100,0 1056 100,0 
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3 

4 4 

5 8 6 

2 

Tolal 19 17 21 

* Aula com problemas técnicos 

ANEXO 6 

Distribuição das TAS por Aula 

(organizadas por objecto) 

CORPUS A 

4 2 2 3 3 

4 

2 

3 5 2 2 5 

3 4 4 

14 10 6 3 4 6 9 

5 2 5 4 4 

2 6 

30 21 20 8 16 19 33 

2 2 9 

8 3 6 39 

2 9 

O 

7 

2 

2 27 

2 3 28 

12 6 5 5 100 

2 2 2 32 

5 

2 3 

2 3 3 20 

6 2 2 21 

19 31 17 12 22 305 



2 2 

5 8 14 

2 

2 2 

6 2 2 7 

2 

Total 7 16 20 7 26 

• Aulas com problemas técnicos 

ANEXO 6 

Distribuição das TAS por Aula 

(organizadas por objecto) 

CORPUS B 

2 2 

5 6 4 3 3 

9 3 6 2 3 7 

2 

2 3 2 

8 2 12 2 4 8 13 

2 2 3 

2 

2 

2 3 

32 10 30 20 9 20 35 

2 19 

3 5 4 6 5 75 

2 2 4 4 2 2 53 

3 

2 8 

2 2 3 18 

5 2 2 25 

5 8 5 6 4 4 4 2 4 109 

2 3 4 26 

7 

2 7 

2 2 2 2 19 

2 2 15 

11 28 16 22 13 13 14 24 14 387 



2 

5 2 

Total 5 5 8 

ANEXO 6 

Distribuição das TAS por Aula 

(organizadas por objecto) 

CORPUS C 

3 2 2 

2 

2 3 

2 

4 2 3 5 6 3 3 

2 

8 7 8 · 11 15 4 5 7 

4 

3 3 16 

3 13 

O 

1 

O 

2 4 16 

2 2 19 

7 5 3 2 4 3 54 

4 9 

3 

3 

7 

7 17 9 4 3 14 10 147 



3 

2 

3 

1 

2 

2 

8 20 5 7 

4 

2 2 

Toull 13 33 16 16 

• Aula com problemas técnicos 

ANEXO 6 

Distribuição das TAS por Aula 

(organizadas por objecto) 

CORPUSD 

4 5 

2 

4 4 2 4 

2 

5 3 2 

6 11 13 2 4 12 12 10 

2 

4 2 

2 2 

16 25 29 8 9 22 26 33 

4 23 

3 18 

5 31 

4 

4 15 

3 3 3 8 32 

4 3 2 6 8 3 7 144 

2 2 13 

4 

2 14 

3 2 3 3 2 27 

2 3 2 17 

15 9 9 10 16 27 21 20 373 



ANEXO 7· 

. Distribuição das Unhas TAS por Aula e pelos Sujeitos Pedagógicos 

CORPUS A 

T ... daAuIa Prof_r Aluno ~191o 

"ue. 
,.. .... ....... TAS ....... Un .... TAS ,...1InIIu LInlluTAS ,...IIn .... LIn .... TAS 

v-IIM ,.. .. ........... ,.. .. ........... ,.,. .. trantcrllM. ,.,. .. 
'" 968 - 120,5 12,5 467 54,5 11,7 483 83 13 16 3 18,8 

A2 &48 41 6,3 967 17 4,8 272 24 8,8 9 o o 

M 1039 93 9 535 44 6,2 500 48 9,6 4 1 25 

M 857 127.5 14,9 438 56,S 12,9 410 71 17,3 9 o o 

AS 601 83,S 10.8 348 29 6,3 243 34,S 14,2 10 o o 

AS 640 103 16 361 50 13,9 269 51' 19 10 2 20 

Ar 380 27,S 7,2 183 13,5 7,4 197 14 7,1 o o o 

AS 742 48 6,2 397 20 5 338 28 7,7 7 o o 

A9 924 115,5 12,5 437 50 11,4 483 85,S 13,8 4 o o 

A10 943 205,5 21,8 471 93,S 19,9 487 111 23,8 5 1 20 

A11 728 82 11,3 401 37 9,2 321 42 13,1 1 3 o 

A12 909 88 1o.a 444 34,5 7,8 461 83,5 13,8 4 o o 

A13 758 71,5 8,4 410 29,5 7,2 345 42 12,2 3 o o 

A14 473 47.5 10 352 22,5 8,9 209 25 12 12 o o 

A15 1028 88,5 8.4 528 31 5,9 490 55,S 5,2 10 o o 

T'" 11834 1328,5 11,4 6039 582,5 9,8 5488 736 13,4 107 10 8,3 



ANEXO 7 

Distribuição das Linhas TAS por Aula e pelos Sujeitos Pedagógicos 

CORPUSB 

T_dllA .... ......... A .... co-too\JtIO 
~,-~ " 

Aula ... de*'_ LInh_TAS ''''de''_ LlnhMTAS , .... *'_ LJnII_TAS ....... - LlnhMTAS 

.......... II" .... "_1M II" .... "_1M NO .... -- N' .... 
81 41. ,. '4.3 240 10 4,2 '" - 4._ 12 O O 

82 500 51 ... 322 25.5 1.' 26S 24.5 U 5 1 20 

B3 542 111.5 .13.1 280 "',5 32.' 238 84 35.3 14 1 7,1 

B4 561 14.5 U 2M 7.5 U 257 7 2.7 18 o o 

as ' 364 79 21.7 185 32 23,7 , .. 47 27.8 10 o O 

116 - 108 21,2 254 41,5 16,3 242 63.5 26.2 3 1 33.3 

a7 385 24,5 ',4 2t1 11 5,1 162 13.5 U 7 o o 

88 ... 5 110.5 23._ 232 44.5 18,2 227 .. 21,1 • o o 

Bt 520 56,S 10.' 215 23.5 .,8 243 ~ 33 13.1 12 o o 

8UI" 361 4S,5 12,4 171 20,5 12 '" 24 12,7 • 1 16,7 

811 .. 71 17,5 217 35 16,1 "3 35 tu • , 18.7 , 

812 574 253 44 282 102 31,2 .. 150 52.4 • t ",7 

813 428 25,5 • 256 10,5 4,1 156 15 ',' 14 o o 

814 U2 _,5 13 327 32 ... 333 56,5 17 22 o o 

B15 aoa 38,S U 334 15,5 4.11 2118 23 '.' S o o 

BIll 500 77 15.4 27. 38 13,7 217 38 17.5 5 1 20 

817 40t 26.5 &,5 237 10.5' '.4 162 15 '.3 10 1 10 

B1I 4S2 •• 5 11 257 23,5 '.1 181 25 13.1 4 1 25 

Bl. S2tI 50,5 t,5 282 21,5 7.' 231 21 12.3 11 ,O O 

,820 483 76 15.7 262 21,5 11.3 216 .... 5 21.5 5 O o 

821· 344 50 14,5 115 21.5 11,6 157 21.5 11,2 2 o o 

T_ 10.123 1.4t1 14.7 5.376 150 12 4.SR 132 lU 183 • 4" ._ ..... ~-



ANEXO 7 

DistribuiçAo das Linhas TAS por Aula e pelos Sujeitos Pedagógicos , 
~ 

CORPUS C 

ToIlII .. AuIII Pr"" AIunct Co-IoaIgio 

A-. •• 1InIIa. ; ........ TAS ......... L"" TAS .... linhll. ~TAS .delin .... ......... TAS 

................. ',.. , ~. ,.. , trenecrlt .. .N' % trenac:rhM N' % 

C1 5CJ'I 9,5 1;9 ,267 • 1,5 233 5,5 2,4 1 o o 

C2 509 15 U 216 8 2,3 238 9 3,6 5 o o 
C3 458 16 3,5 240 6,5 2,7 216 9,5 4,4 o o o 

C4 4\5 12 2,9 220 4 1,8 184 8 4,3 11 o o 
C5 547 30 5,5 275 13 4,7 263 18 6,1 9 1 11,1 

ce 527 32,5 8,2 268 11,5 4,3 257 21 8.2 .2 o o 
C7 824 35 5,8 300 13 4,3 321 22 6,9 3 o o 

ce 329 58,5 14,9 208 25,5 12,4 170 31 16,2 3 o o 

ce 644 74,5 13,7 291 37,S 12,9 248 37 15 7 o o 
CIO 492 9,5 1.9 267 2,5 0,9 222 7 3,2 3 o o 
Cl1 811 25 4 313 10 3,2 294 15 5,1 4 o O 

012 ri1 26 7,2 213 11,5 5,4 178 16,5 9,3 o o O 

C13 423 71,5 16,9 221 37,5 17 198 34 17:a 4 o o 

C14 472 26,5 8 252 13,5 5,4 218 15 U 4 o o 
015 341 12,5 3,7 197 5,5 2,8 137 7 5,1 7 O o 

C18 383 5,5 1,4 220 1,5 0,7 160 4 2,5 3 O O 

017 W1 49,5 7,1 328 19,5 6 298 30 10.1 3 O O 

018 544 58 .-, 1,2 291 '27 9,3 245 23 9,4 .8 O o 
ToIlII 8.788 581 8,4 4.633 249,5 5,4 4.076 310,5 7,6 n 1 1,3 



ANEXO 7 

Distribuição das Linhas TAS por Aula e pelos Sujeitos Pedagógicos 

CORPUS D 

Tot.1 d. AIII. Prot_ Aklno Co-Iocuçlo ~ 

AlI •• Nld.Hnha Unha TAS Nld.Hnhu Unhes TAS N· ... Hnhu Unha TAS N· .... nhu Unha TAS 

I,. ........... ,.. 'JI. I,.nscrlla. ,.. 'JI. . ,...., ..... ,.. 'JI. .,.nscrlla • NO 'JI. 

DI 461 27,S 6 2SO 13,5 5,4 2011 14 6,7 2 O O 

-, 
02 566 86 14,5 308 38 12,3 276 46 17,4 1 O O 

03· 554 44 7,e 278 19,5 7 273 24,S II 3 O O 

04 601 55 8,2 307 25,5 8,3 294 29,5 10 O O O 

05 552 81 11 2711 29 10,4 268 32 11,11 5 O O 

06 490 60 12,2 267 28 10,5 220 32 14,5 3 O O 

07 476 89,5 18,8 258 37,S 14,5 214 51 23,8 4 1 O 

08 558 35 8,3 293 18 5,5 261 111 7,3 4 O O 

09 163 40,5 8,1 331 18,5 5,6 328 22 6,7 4 O O 

010 600 157 26,2 299 72 24,1 291 14 26,4 5 1 O 

011 566 65,5 11.2 314 28,5 11,1 268 36 13,5 6 1 O 

012 607 135 22.2 310 56,5 18,11 2112 76,5 26,2 5 O O 

013 552 23 4,2 2114 5 1,7 253 16 6,3 5 2 O 

014 508 37 7,3 270 15 5,11 236 22 U 2 O O 

015 714 33 4,6 371 14,5 3,11 33D 16,5 4 4 2 O 

0',6 751 34,S 4,11 3115 13,5 3,4 355 21 O 1 O O -, 

017 366 60 111,4 202 28 13,11 162 32 O 2 O O 

011 465 1511 32,8 258 76 29,5 224 83 O 3 O O 

0111 571 511 10,3 - 24,5 7,11 261 34,5 O 1 O O 

D20 428 62 14,5 216 25,5 11,8 212 36,S O O O O 

Totsl 11.1011 1.323,5 II,' 5.110 586,5 10 5_ 730 13,11 60 7 11,7 

·Au"cam~_ 



ANEXOS 

Distribuição das Intervenções TAS por Aula e pelos Sujeitos Pedagógicos 

CORPUS A 

T_"'_ ....... - A_ eo-......... 

!fi ~.TAS !fi .. -.ou TAS !fi ~.TAS !fi 1n1lrV. TAS 

..... ..- .... . .... ---- ..... -- .. - Inl." • .... 1n .... -9 .. • .... c2S% 25%-4l1'11. .".- >- .... <25% 25%-4l1'11. .".75'l1o >75'lIO .... c2S% 25%-4l1'11. .".75% >75% ln ..... 

... % ... % ... % ... % ... % ... % ... % ... % ... % II' % ... % ... % ... % ... % II' % N' % 

AI 732 ., 11 7 01 8 1'-1 1 00 o 00 325 36 oe 7 02 8 02 1 00 o 00 308 54 12 o 00 o 00 o 00 o 00 9 2 2.6 

A2 405 30 04 7 ·0.1 4 00 3 00 o 00 192 7 02 7 0.2 4 01 3 01 o 00 206 23 05 o 00 o 0.0 o 00 o 00 7 o 00 

A3 742 73 011 8 01 3 00 3 0.0 o 00 342 30 08 a 02 3 01 1 00 o 00 306 42 09 o 00 o 00 2 00 o 00 4 1 13 

A4 829 100 12 7 01 2 00 3 00 2 00 283 31 10 7 02 2 01 3 01 2 01 340 12 14 o 00 o 00 o 00 o 00 6 o 00 

AS 45. 44 05 7 1'-1 5 0.1 .5 0.1 1 00 223 12 03 • 0.2 5 t.l 5 01 1 00 228 32 07 1 00 o 00 o 0.0 o 0.0 8 o 00 

AS S03 81 10 4 00 3 0.0 O 00 3 00 .244 .31 0.8 4 01 3 01 o 00 3 01 24. ... 11 o 00 o 00 o 00 o 00 10 .2_ 26 

A7" a1 18 0.2 4 0.0 o 0.0 o 00 1 00 123 5 01 4 01 o 0.0 o 00 1 00 144 13 03 o 0.0 O 00 o 00 o 00 o o 00 

AS soe 34 0.4 7 01 O 00 o 0.0 2 00 235 • 0.2 7 0.2 O 00 o 00 2 01 268 25 06 O 00 o 00 O 00 ., 00 6 o 00 

M 101 73 011 2 0.0 3 00 3 00 3 00 274 1e 04 '2 01 3 0.1 3 0.1 3 01 331 57 13 o 0.0 o 00 o 00 o 00 3 o 00 

AIO 7,. 146 11 • 01 5 0.1 3 0.0 4 00 32fl 56 14 • 0.2 5 0.1 3 01 4 01 300 .. 2.0 o 0.0 o 0.0 o 00 o 0.0 3 1 13 

.\11 ., te o •• I 01 o 00 2 00 3 00 285 24 06 • 02 o 0.0 2 01 3 01 302 41 09 o 00 o 00 o 00 o 00 4 1 13 

AI2 101 11 0.1 • 01 2 00 4 00 o 00 281 22 os • 0.2 2 01 4 01 o 00 325 57 13 o 00 o 00 o 00 o 00 2 O 00 

A13 50t 5f 07 3 0.0 4 00 1 0.0 1 0.0 246 20 0.5 3 0.1 4 01 1 0.0 1 00 ao 3t 09 o 0.0 o 00 O 0.0 o 00 3 O 00 

A14 353 36 04 4 00 1 0.0 1 00 1 00 157 13 03 4 01 1 00 1 00 1 00 188 23 05 o 00 o 0.0 o 00 o 00 7 o 00 

AIS - 71 Qt 10 0.1 o 00 O 00 o 00 36t 25 06 10 0.3 o 00 O 00 o 00 435 53 12 O 00 o 0.0 o 00 o 0.0 5 o 00 

T_ 1440 l00t 12.0 91 11 40 05 a 0.3 21 0,2 - 344 ... 00 U 40 1.0 27 0.7 21 0,5 4,4" 651 14,8 1 0,0 o 0,0 2 0,0 o 0,0 n 7 ',1 



NO 

-- ....... ........ .... 
NO ,. 

81 22t 7 0,1 

82 427 • o,. '. 341 74 1.1 

84 414 7 0,1 .. 402 ... 1.0 

SI 304 70 1,1 

87 220 14 0.2 

SI 315 .. 1.3 

SI '. • 0.' 

810' f7I ' • 0,1 

811 224 44 ~.7 

812 427 171 ti 

813 104 17 o.:a 

814 507 .. 0.0 

815 407 at 0.1 

." 212 50 o.a 

817 317 22 o.:a 

8" 172 28 G.4 

8" 3t7 • o.a 

820 - 12 0,1 

821' 151 32 0,1 

T .... 1154 - 141 

T .......... 

.. --....TA. 

Distribuição das Intervenções TAS por Aula e pelos Sujeitos Peda,gógicos 

CORPUSB 

""'....., A_ 

NO 
_ ....... TAS NO ............. TAS 

.... ....... ........ ...... --. ........ ...... 
..... '''''li'ii0 S/II(,.7~ ,.~ .... ..... ~ .... , S/II(,.~ ,.~ .... ..... ~"' ... ~ 

M' ,. ~ 
,. ... ,. ... ,. ... .,. N' ,. NO ,. ,N' ,. ... ,. ... ,. ... ,. ... ,. M' ,. 

2 0.0 1 0.0 o 0.0 • ,0,0 111 t U 2 0,,1 1 .,0 o 0.0 o 0,0 Ul S 0,1 o 0.0 o 0.0 o, 0.0 

a 0.0 1 0.0 4 0.1 a 0,0 .. 13 0.4 2 0,1 1 0.0 4 0,1 3 0,1 215 25 O, 1 0,0 o 0.0 o 0.0 

2 0.0 o 0,0 r 0,0 5 0,1 '54 27 O,. I 0,1 o 0,0 I 0.1 5 0.2 114 ... 1,3 o 0.0 o 0,0 o 0,0 

I 0,0 • 0.0 o 0,0 a 0,0 1t4 1 0,0 ,2 U o 0.0 o 0,0 3· 0,1 215 • 0,2 O 0.0 o 0.0 o 0,0 

3 0.0 1 0.0 2 ... 3 0,0 111 ti O,, 3 0,1 1 O,. 2 0,1 a 0.1 21. 45 1,3 O 0.0 o 0,0 o 0.0 

7 0,1 I 0,0 .. 0.' 3 0,0 133 15 0,5 7 0.2 2 _,1 4 0,1 a 0,1 1. 54 1,' O 0.0 O ... • 0.0 

4 0.1 a 0.0 1 0.0 o 0,0 101 a _,1 .. o.t :a 0.1 1 ... o 0.0 10S 11 o.:a O 0.0 o 0.0 o 0.0 

,O 0.1 3 0,0 i o,, t 0.0 142 23 o,, ,. 0.3 I .., I 0,1 t 0.. 170 ., ',I o 0.0 o 0.0 , • 0.0 

1 O,. 3 ',0 o 0,0 1 0.0 115. 12 0,4 t 0,0 a 0.1 • 0,0 1 0,0 215 27 O,. o 0.0 o 0.0 O ... 
• 0,1 1 ... 1 0.0 o 0.0 1. 1S o.s .. 0,1 1 .,0 1 .,0 • ',0 117 22 .,' O 0.- o 0.0 o 0.1! 

• 0,1 I, 0.0 o 0,0 I 0.0 100 11 0.' • o.:a 'I 0.1 • O,. I 0,1 u_ 33 0,_ O. 0,0 • 0,0 o 0.0 

" 0,1 I ',0 a 0.0 ,3 0.11 t12 51 t •• S 0.1 I 0.1 1 0,0 3 0.1 DI 117 3.4 1 0.0 • 0.0 t 0.0 

I 0,1 :I 0,0 o ... 2 0.0 14 3 8.1 5 0.2 I .., o 0,0 I 0,1 100 14 G.4 o 0,0 o ' 0.0 o .,0 

• 0,1 2 0.0 4 0.1 4 '" 2t1 12 0,4 • U 2 0,1 4, U a 0,1 - 47 1,4 o ... o 0.0 O 0,0 

I G.1 2 0,0 • 0.0 3 0.0 1M • o.:a 5 0.2 2 0,1 • 0.0 3 0.1 .,. 23 ., o 0.0 o 0.0 O o,. 

5 o.t 3 0,0 4 o.t a 0.0 134 12 0,4 I U 3 0.1 4 o,t 3 0.1 t43 37 1,1 • '.0 • ',0 O 0.0 

O 0.0 a 0,0 2 0,0 o 0.0 tU 7 0.2 o 0,0 a 0.1 I 0,1 O 0.0' 153 1. 0.4 o 0.0 II 0,0 o 0,0 

I o,t 1 0.0 3 0,0 o ... 11 • o.z I o.:a 1 0,0 a U O ... te 23 0.7 • 0.0 o 0.0 o ... 
4 0,1 3 0,0 O 0.0 2 0.0 145 11 G.4 .. 0.1 3 0,1 o O,. 2 0,1 114 21 o.a • .,. o 0.0 O 0.0 

3 0.0 :I 0,0 4 0,1 2 0.0 141 13 0.. :I G.1 :I 1.1 3 0,1 1 0,0 114 • 1,1 O 0,0 • 0,0 1 0.0 

3 0,0 4 0,1 a 0,0 o 0.0 74 7 U ,2 0,1 4 .., 2 0,1 o 0.0 13 25 0.7 1 0.0 o 0.. O 0,0 

III 14 43 01 • U 40 ... 3G3S f7I U te 2.t 43 14 • 1,2 • 13 3470 703 20a a 01 o 0.0 2 01 

CHMutIo 

NO ...... TAS 

1nIof ....... 

,.~ ....... 
... ,. ... ,. 
o 0.0 7 o 0.0 

o 0,0 3 o 0.0 

o 0,0 11 1 ., 
O- 0,0 15 o 0,0 

o 0.0 I o 0.0 

o 0,0 I 1 0.7 

o 0.0 7 O 0.0 

• 0.0 3 • 0.0 

• 0.0 
,. o 0.0 

o 0,0 • 1 0.7 

• 0,0 ' , O 0.0 

o 0,0 • 1 0,7 

o 0.0 ,,. o ... 
1 ... 20 o ... 
• 0.0 5 o 0.0 

O 0.0 5 t ., 
• ',0 a O 0,0 

O 0.0 2 O 0,0 

o 0,0 I O 0.0 

1 0,0 4 o 0.0 

O 0,0 1 • 0.0 

2 o.t 140 5 31 
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ANEXOS 

Distribuição das intervenções TAS por Aula e pelos Sujeitos Pedagógicos 

CORPUS C 

T ............ - Aluno Co-IooIJ9lo 

II" ~.TAS II" ~.TAS II" ~.TAS InterY. TAS 
MI --- ...... ........ .... lnIonOn ln ...... 111- ...... ........ .... 
~ . .... <25'1!0 25_~ 501I.75'l1. >75'lI. .... <25% 25_~ 501I.75'l1. >75'lI. .... <25'1!0 25_ft. 501I.75'l1. >,5% ln ..... 

~ ... II" ... II" ... MI ... II" ... II" ... II" ... II" ... II" ... PI" ... II" ... PI" ... II" ... N" ... PI" ... PI" ... 
Cl 3CHI 2 0.0 a 0.0 2 0.0 1 0.0 • 0.0 141 o 0.0 2 0.1 2 0.1 2 0.1 o 0.0 Isa 2 0.1 1 '.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o o, 0,0 

C2 387 11 0,2 1 Q.O 1 0,0 1 0.0 o 0.0 18. a 0,1 1 0,0 1 0,0 I 0,0 o 0.0 287 8 0,2 o 0,0 o ',0 o 0,0 o 0,0 I o 0,0 

C3 317 10 0.2 a 0,0 1 0,0 o 0,0 3 0,0 150 2 0,1 3 0.1 1 0,0 o 0,0 1 0,0 167 • 0,2 o 0,0 o 0,0 o 0,0 2 0.1 o 1 2,1 

C4 308 7 0.1 o 0,0 2 0.0 2 0.0 o 0,0 142 o 0.0 o 0,0 2 0,1 2 0,1 o 0,0 157, 7 0,2 o 0,0 o 0,0 o 0.0 o 0,0 o o 0,0 

es .. a 23 0,4 o 0,0 2 0,0 o 0.0 o 0,0 203 10 0,4 o 0,0 2 0,1 o 0,0 O 0,0 235 12 0,4 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0,0 8 o 0.0 

ca 381 21 0,3 4 0,1 o 0.0 1 0,0 1 0,0 182 4 0.,1 4 0.1 o 0,0 1 0,0 1 0,0 207 17 0,5 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 2 o 0,0 

C7 403 25 0,4 1 0,0 2 0,0 o 0,0 3 0,0 212 6 0,2 1 0.0 2 0,1 o 0,0 3 0,1 27. 18 o.s O 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 2 o 0,0 

ca 227 37 o,a s 0,1 2 0,0 2 0,0, 1 0,0 185 8 0,3 5 0.2 2 0,1 2 0,1 1 0.0 118 28 O.' O 0,0 O 0,0 o 0,0 o 0,0 '3 o 0.0 

ce 383 se O,, I 0,0 'o 0,0 1 0,0 O 0,0 175 24 0,8 1 0,0 o 0,0 1 0,8 8 0,0 212 34 1,0 O 0,0 O 0.0 O 0,0 O 0,0 6 o 0,0 

CIO - 8 0,1 1 0,0 O 0,0 o 0,0 1 0.0 185 I 0,0 1 0,0 o 0.0 o 0,0 1 0,0 203 7 0,2 o 0,0 O 0,0 o 0.0 O 0.0 2 o 0,0 

CI1 ,450 11 0,3 3 0,0 o 0.0 o 0,0 1 0,0 208 2 0.1 3 0,1 o 0,0 o 0.0 1 0,0 23. 14 0,4 o 0,0 o 0,0 O 0,0 O 0,0 3 O 0.0 

C12 211 20 G,3 2 0,0 1 0.0 O 0,0 1 0,0 " 7 0.2 2 0.1 I 0.0 o 0.0 1 0,0 112 13 0,4 O 0.0 O 0,0 O 0.0 O 0,0 O o 0,0 

C13 205 33 0.5 4 0,1 2 0.0 2 0,0 3 0,0 es 10 0.4 4 0,1 2 0,1 2 0,1 3 0,1 101 23 0,7 O 0,0 O 0.0 o 0.0 O 0,0 1 O 0,0 

C14 300 20 0,3 $ 0,1 2 0,0 o 0.0 I 0,0 140 5 0,2 5 0.2 2 0.1 O 0.0 'I 0,0 1S1 IS 0,5 O 0,0 o 0,0 O 0,0 O 0,0 2 O 0,0 

C1S 201 11 0,2 2 0.0 o 0.0 o 0.0 1 0,0 es 4 0,1 2 0,1 O 0,0 o 0,0 1 0,0 101 7 0,2 o 0,0 O 0,0 O 0.0 O 0.0 S o 0,0 

C1I 271 4 0,1 o 0,0 O 0,0 I 0,0 O 0.0 130 o 0,0 o 0,0 o 0,0 1 0,0 o 0,0 I. 4 0.1 O 0,0 o 0,0 o 0.0 o 0,0" 2 O 0,0 

C17 415 ." O,, 1 0,0 4 0,1 2 0,0 2 0,0 232 10 0,4 1 0,0 4 0,1 2 0,1 2 0.1 252 a 0.8 o 0.0 O 0,0 o 0,0 O 0.0 1 O 0,0 

Cl. 370 2t 0,5 3 0,0 O "0.0 2 0,0 2 0,0 173 • 0,3 3 0,1 O 0.0 2 0.1" 2 0,1 '" 20 0.6 O 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 1 O 0,0 

T .... .,64 371 1,0 38 O,, 21 0,3 15 0.2 20 0,3 28se 101 3.7 • 1,3 21 0,7 IS 0.5 18 0,6 3260 264 1,1 1 0,0 O 0.0 O 0,0 2 0,1 41 1 2.1 



ANEXO 8 

Distribuição das IntervençõesT AS por Aula e pelos Sujeitos Pedagógicos 

Corpus D 

T_*".... ......... A ..... c.-tcIDuIgIo 

H' ............. TAS H' _ ........ TAS H' ._"",,"TAS ......... TAS .- H' 

AuIM 
........ ...-Ir. .... -- ...,. -- In_ .... ...... ~ . .... <25 ... 25_lW. 50%-751'11. :>751'11. .... <25'JI. 25'JI..4lW. 50'11.751'11. >751'11. tI- c25I'IIo 25'J1..4'" 50%-751'11. >751'11. ...... -

H' ... NO 1!. NO ... NO ... NO ... NO ... 1ft ... NO 1!. NO ... NO ... NO ... ... ... ... .1!.' NO ... ... ... ... "-
01 243 11 0,2 .. 0,1 1 0.0 .. 0,1 1 0,0 122 a 0,1 4 0,1 1 0.0 4 0,1 1 0,0 121 14 G.3 o 0,0 o 0.0 o 0,0 o 0,0 o o 0.0 

D2 42t ., O,, 5 0,1 3 0,0 2 0.0 Z 0,0 .. 21 O,, S 0,1 .3 0,1 2 0,1 2 0,1 217 ... t.f o 0.0 o 0.0 o 0,0 o ',0 1 o 0.0 

03' 4U 35 0,5 o 0.0 5 8,1 2 0,0 o O,, 220 12 o.a o 0.' 5 0,1 1 . ,. o 0.0 24. 23 ... o 0.' • 0.0 1 0.0 o 0.0 o • -0.0 

D4 415 44 o,, 2 0,0 4 0,1 1 0,0 O O,, , 224 11 0,4 2 0,1 .. 0,1 1 0,0 o 0.0 241 28 0,7 o 0.0 O 0.0 o 0.0 O 0.0 0,/ o 0,0 

os 317 41 o.s 3 ',0 3 0,0 1 0,0 2 0,0 17. 12 o.a 3 0,1 3 0,1 1 0.0 2 0.1 1 .. 2t ',7 O 0.0 o 0.0 O 0.0 o O,. i o 0,0 

DI 205 » 0,5 5 0,1 3 0,0 .. 0,1 3 0,0 144 • 0.2 5 0.1 3 0,1 .. 0.1 3 0,1 150 30 0,7 o O,, o 0,0 o 0.0 O 0.0 1 O 0.0 

. 07 21 • 7t 1,0 • 0.1 3 0,0 2 0,0 l' 0,0 128 30 o.a • 0,2 3 0,1 2 0,1 1 0,0 131 41 U. o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 1 I, 4,5,. 

DI - 22 G.3 1 0.0 1 0.0 o 0,0 1 0,0 111 • 0,.2 1 0.0 1 0,0 O. 0.0 1 0.0 1M 14 o.a o 0,0 o 0.0 o 0.0 o 
,-

0,0 2 o q.o 

DI 452 28 .1,.. o 0.0 .. ,0.1 o 0.0 1 0.0 21. • 0.2 o 0.0 .. 0,1 O' 0.0 1 0.0 235 18 o.s o 0.0 o , o; .0. 0.0, o .. o,, 1 o 0,0' 

010 441i 127 ,'.o 3 0.0, 1 0.0 3 0.0 1 0,0 211 11 .. t4 a 0.1 1 0.0. 3 0.1 1 0.0' 132 7Ii ' ''- 'O ,0.0 o 0.0. ,~ 'OÁ O 'OJj 
" 

2 1: 4,Ii 

011 451 50 0.0 7, 0.1 • 0.1 .2 0.0 1 ,0.0 221 ,15 ... 7, lÍ.l • o.z ,2 0.1 1 0.0 2Z4 M 0.0 .0 0.0 O '0.0. o '" O O,. S 1 4;s 
" , 

012 451 107 t,4 2 0.0 2 0,0 • 0,1 1 0,0 212 42 1,1 2 ',1 2 0,1 • 0.2 1 O,. ,. • 1,' o 0,0' o 0,_ I O .. :. 0.. 3 o 0.0 

013 .. 21 o.a 2 0,0 o 0,0 2 0,0 1 0,0 1 .. 1 0.0 2 0.1 o 0.0 2 0;1 1 0.0 1O2 ao- 0,5 o 0.0 O ',0 - 0,0 o 0,_ o fi 0;0 

014 307 20 0,3 4 0,1 3 0.0 1 0.0 1 0.0 153 • 0.2 4 0,1 3 0,1 1 0.0 t 0.0 154 14 G.3 o 0.0 • '.0 • ',0 o 0,0 o o 0.0 

015 520 24 0,3 4 U 3 0.0 o 0,0 o 0,0 24. • "0.2 .. 0.1 3 0,1 o 0,0 o 0,0 210 1$ o,. o 0.0 • 0.0 o O,, • 0,0 .1 o 0.0 

01. 135 31 0,4 'I 0,0 1 0,0 O O,, o 0,0 303 10 0,3 1 0.11 1 0,0 o 0,0 o 0,0 332 21 0,5 o 0;' • 0.0 o 0,0 • 0.0 o o 0.0 

017 283 44 O,, • 0,1 2 0.0 3 0,0 • 0,0 125 15 0,4 5 0,1 2 0,1 3 0,1 O 0.0 137 • 0:1 , 0,0 o 0.0 O 0.0 O 0.0 1 O 0.0 

011 242 • 1.2 5 0,1 3 ',0 .. 0.1 1 0,0 111 33 0,1 5 0,1 3 o.t 4 0,1 1 0.0 1211 51 1,5 o 0.0 o ',0 O 0.0 o 0.0 2 O 0,0 

01. 311 40 0.5 • 0,1 2 0,0 2 0.0 O 0,0 175 11 0,3 • 0.2 :2 0,1 2 0,1 o 0,0 185 • 0,7 O 0,0 o 0.0 o O,, o 0.0 1 O 0.0 

D20 301 41 o.s 2 0,0 5 0,1 3 0.0 2 0,0 145 15 ,. 2 0.1 5 ',1 3 0,1 2 0.1 151 .. o~ O 0.' ·0 0,0 O 0,0 O 0,0 o O 0,0 

T_ 7728 W7 12.1 '/O 0,11 is 0.7 42 0,5 1. 0.2 3703 321 ... lO U 55 1,5 41 1,1 11 o.s .tOO3 -11,1 1 0,0 O 0.0 1 0.0 o 0.0 2Z 3 13.1 

'_cam,,--_ 



I. 

ANEXO 9 

Os Objectos das TAS 

(últirnas 5 aulas) 

Língua 

1. Sistema Formal- Aspectos: 

Fonéticos /Fonológicos /Ortofónicos (P) 1,3 1,5 

Ortográficos (O) 6,5 3,0 

Semântico-Lexicais (S) 23,4 22,7 

Morto-Sintácticos (G) 3,9 13,6 

Mistos (M) 0,0 1,5 

Sub-Total 

2. Sistema Comunicativo (C) 

Sub-Total 

3. 

377 

II. Processo Ensino/Aprendizagem 

1. Dimensão PedagógicolDidtictica 5,2 9,1 

Comunicação Aula (COM) 9,1 3,0 

Regulação Palavra (P) 37,7 27,3 

Actividades (Acr) 10,4 7,6 

Espaço/Tempo (E1'), 

Sub-Total 

2. Dimensão Processual (PROC)· 

Sub-Total 

Total Parcial 

TOTAL 100,0 100,0 

0,0 0,0 0,8 

0,0 9,3 5,5 

11,1 8,0 16,9 

8,3 10,7 9,1 

0,0 0,0 0,4 

19,4 9,3 9,4 

2,8 16,0 8,7 

47,2 34,7 35,4 

11,1 6,7 8,7 

100,0 100,0 100,0 



ANEXO 10 

Valores Comunicativos do AS 



ANEXO 11 

Operadores do AS 

IUfttuo .~ .............. TOTAl. 

-... ACT ET PROC 

A B C O T T A B C o T T A B C o T T A B C o T T A B C o T T A B C o T T 
. ,.~ .. ".::.,.,~ . ,." ,. ,. ,. ,. 

~ ,. ,. ,. ,. ,. 
~ ,. ,. ,. ,. ,. n' ,. ,. ,. ,. ,. ri' ,. ,. ,. ,. ,. ri' ,. ,., ,. ,. ,. 

" 
,. 

.......... 4,3 4,3 5,1 1.1 " 4,1 0.0 2.3 0,0 0,0 I O,, 0,0 3,1 0.0 0,0 4 1,0 0.0 0,0 0,0 0.0 o 0.0 100.0 0,0 0,0 0,0 5 21,4 3,1 3,S 1.5 ... 21 2.7 

E ....... 11,' 11,' 11,1 74.1 2tS 71,1 74,5 13,0 10.0 11.0 140 77,1 84,0 11.1 70,4 .... 331 81.3 11.3 53,1 81,' '1.5 51 70,. 0,0 71,4 100.0 so.O I 47,1 11,2 77,S 71,1 71,1 ao 11,7 

........ 7,2 4,3 ... 13,1 21 1.1 20,0 4,7 20.0 34,0 31 20,0 11,0 11,0 20,4 5,' 42 tO,3 II,. 30,. 11,1 23.1 II 22,S. 0,0 14,3 0,0 SO,O 3 17,' 12.1 1,7 11,4 13,1 121 12.1 - 2.1 1,2 0,0 0,0 4 1,1 3,1 0.0 0,0 0,0 2 1,1 0,0 O,, 0,0 0,7 2 0,5 0,0 11,5 0,0 0,0 3 3,1 0,0 14,3 0,0 0,0 1 5,' 1,5 2,Q 0,0 0,3 12 1,1 

'" 1.1. 12. • ... ',5 31 .,7 1.1 0,0 0,0 0.0 I O,, 5.0 7,3 1.3 ... 21 ... 0.0 3,1 0.0 15,. 3 3,1 0,0 0.0 0.0 0,0 O 0,0 4,' .,. ',0 e.o 81 1.. 

TOTM- lGO,o lGO,o lGO,o tGO,o m 'GO,o 'GO,o lGO,o tao.o 100.0 110 lGO,o lGO,o lGO,o lGO,o 'GO,o I/IR lGO,o IGO,o lGO,o lGO,o lGO,o 10 IGO,o IGO,o tao.o IGO,o IGO,o 17 lGO,o lao.O lGO,o IGO,o IGO,o l_ tGO,o 



ANEXO 12 

Grau de Abertura do AS 



ANEXO 13 

Função Interactiva do AS 

lu..- IF 'p ' •• U71' ...... TarAI. 

-... ACT ET PIIDC 

A • C D' T T A • C D T T A • C D T T A B C D T T A • C D T T A • C D T T 

!ftiIJ.!I!.",!l),,:,:~~;~*, '" '" '" '" 
,.. 

'" '" ... ... '" 
,.. 

'" ... ... 'lo 'lo .. 'lo '" 'lo '" '" .. '" '" '" '" ... .. ... '" ... ... '" .. '" - a7/1 77/1 "'7 .... - lU 62,7 .... .... lU UD 57.1 lU ti" a", 13,1 3M n,' 71,0 IGO/I 77,1 ".I II lU IGO/I ... 7 IGO,o IGO/I II 14,1 71,1 77,7 79.1 "'1 .... 71,' -- lU la,o 14,3 13,1 57 1i,3 47,3 lU !l1,4 !lU 77 U,I 17.0 11,0 1'7 ',. 46 11,3 25,0 0,0 22.2 15,4 12 11,1 0,1 14,3 0.0 0.0 I ... 23,0 ",a ZO,I lU I- lU - 0.0 1.1 ',0 0;' 3 ... 0.0 0,0 0.0 0,0 o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o 0,0 0,0 o,. 0.0 o.s !l 0,3 

"' .,. !l,7 0,0 O.t 7 1,1 0,0 0,0 0.0 a,o o a,o 1/1 3,7 ... 1,4 7 1,7 '0.0 0,0 0,0 11,4 Z U 0.0 0.0 0.0 0.0 o 0,0 0,4 z.t 0.0 1,1 II U 
lUI'AI. JOUI JOUI 1'" 1'" m 1_ .... 1'" I_ I'" 1. 1'" lGO" lGO" 1'" IGO,I - 1'" .... 1l1li.0 lGO,I 1l1li.0 • 1l1li" 1'" 1l1li" 1l1li.0 

l_ 
n 1l1li" 

_ .o 
1'" 

I _ 
I_ 1_ IGO,I 



ANEXO 14 

Grau de Clareza do AS 



ANEXO 15 

Metos Comunicativos mobilizados no AS 



ANEXO 16 

Quadro de Participação do AS 



ANEXO 17 

Tempo de Palavra do AS 



ANEXO 18 

Encadeamento Temático do AS 



ANEXO 19 

Fonte do AS 

lu..,.. IE.~ TOTAL - Ac:r IT PfIOC 

A • C D T T A • ç D T T A 8 ç D T T A • ç D T T A • ç D T T .. I ç D T T 

~;~;;1~;?:~:;:::%:m;: '110 '110 '110 '110 . ' '110 '110 '110 'Ii '110 .' '110 '110 '110 '110 ... .' '110 .... '110 '110 ... .' '110 '110 ... '110 '110 .' '110 ... '110 ... '110 .' '110 - • 1.1 '.3 n •• I." ai .... 7 ••• U.' .... 40." 1O' ".0 .a.o l3:a 31.5 21._ I" '0.5 21.1 ".2 22.2 30.' 27 33 •• 0.0 14,3 I".' O •• 2 II.' ...... .13.2 33.' 21.1 3S. 33.5 

_I 33,3 32.' '1" :JS.' UM 33,3 .10.' 23,3 37.1 211.' .3 .23." U.O 24 •• 24.1 51.' I" 31.1 '.' 7.1 22.2 23.1 I. 12.' 0,0 11.4 0.0 75 •• • '7.1 23.0 21.' 21.' 44.1 ln 31.' 

Ali .... ',3 ••• ••• II.a II 1._ . '.' '.7 0.0. 27.1 ta I ••• 2 •• 1.1 U,I 2.1 I' 3.' 12.5 UI.' 33,3 30.' 15 11.1 '.0 1.,3 •• 0 0.0 I 5.' 4 •• '.' '.0 I'.' 7. 7.0 

---~. 23" .1.) ••••• 21.' ,II .1" S., •• 7 O.' a.I • 3.3 2.0 '.0 11.1 0.0 • 2 •• 0.0 0,0 '0.0 • •• o O., 0.0 ••• o •• 0.0 o 0.0 '.0 '5~3 17.2 I'.' t30 12.3 ........... 1'7,' II.' 2.' •• 1 .. 12.-' 7,3 ••• 0.0 0.0 • '2" '.' 0.0. O,. 2.1 3 0.7 0.0 '.0 '.0 0.0 o 0.0 100 •• .. ' 0.0 25.0 • 35.3 '.0 .7.1 0.1 2.' ti 5.5 

~ ...... 0.0 0.0 0.0 O •• o ••• 0.0 ••• 2.' 0.0 I O •• 1 •• 0 ".7 11.5 3.5 45 1'.' 50,0 30.' 22.2 t .... 21 3S.0 '.0 O.' 0.0 0.0 o '.0 11.5 ••• '.7 1.2 14 7.0 

t't 0.0 ·'.S' O .. 1.' • .. ' o •• '.0 ., . 0.0 
, .' O.' 2.' 5.' 3.7 7.' 21 1.2 0.0 0,0 0.0 '.0 o '.0 0.0 0,0 0.0 0.0 o o .• O •• 3.1 1.5 '.1 30 2.1 

TOTAl. 1 .... 100,1 '''.0 , .... UI ' .... ..... I .... I .... I .... I'. I .... I" •• 10'.' I .... , .... • 07 too.o 108 •• 100.0 I .... '''.0 •• "",O 100.' '_.0 100.0 '''.0 n 100._ , .... tOO.O 100.' '00.' . ... 100,0 

~:~~.: .... '110 ... ... '110 .' '110 .... ... ... ... .' .. ... ... ... ... .' '110 '110 ... ... ... .' '110 ... ... ... ... .' ... ... ... ... '110 .' '110 

LEIO ".1 n .• tl.4 n.s 323 .... I.' '.0 Z.' 12.1 a ' .. '.' 3.7 7 ... a.I 11 '.2 0.0 0.0 0.0 0.0 o 0.0 100.0 1".3 0.0 '.0 6 35.3 Z'.' 3 ••• 27.' 34.' 31. 33.' 

un 13.' lO,' '.' I.' II '.3 ".' 34.' 41.7 25.' 79 43.' : 
11.0 '.' S •• 2.1 2. 1.1 3.1 •• 0 0.0 0.0 I 1.3 0.0 0.0 0.0 '.0 o '.0 24.' 10.7 11.' '.' 1.0 13.3 

LIIC Z •• o •• 0.0 '.0 3 O.' '.0 0.0 0.0 0.0 O O., O., 0,0 0.0 0.0 • 0.0 '.' 0.0 O.' 0.0 o '.0 .0.0 0.0 0.0 •• 0 o 0.0 O.' '.3 '.0 O .. 3 0.3 ..,....... 0.0 3.1 O •• 3.7 • 2.4 0.0 '.0 0.0 0.0 • 0.0 I.' O., 0.0 0,0 o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O '.' O.' '.0 0.0 0.0 O 0.0 O.' 1.7 0.0 1.3 " 1.0 

......... -- '.' 0.0 0.0 O.' O 0.0 U.7 n .• 'I," SI.' " 110.' 73.' I"," 77.' .... 33. 13,3 .... 100.' 100,' 92.3 71 '7.5 0.0 0.0 0.0 '.0 O 0.0 "6.7 41,' SI.' 54." $0' ".2 : - '.' 0.0 0._ 0.0 • o •• O.' '.' '.0 0.0 • '.0 '.0 0.0 I.' 0.0 I 0,2 O., 0.0 0,0 0.0 O 0.0 0.0' U.7 100.0 '00,0 " ".1 '.0 1,7 I.' 1.3 12 1.1 

UI 0.0 '.0 0.0 O •• • O., O., 2,3 ',' 0.0 I O.' O.' '.0 0.0 0.0 • O •• 0.0 '.0 0.0 O.' ° '.0 0.0 O.' '.' 0.0 o '.0 0.0 '.3 O.' '.' I '.1 ........ ,..- '.' '.' '.' '.0 • '.0 '.' ••• 0.0 0.0 o O., : I.' '.' 3.7 0.0 • I.' '.0 O.' 0.0 7.1 I 1,3 0.0 0.0 O.' 0.0 ° '.' '.4 0.3 1.1 0,3 • 0.5 

'" '.' 3.1 O., 0._ • I.' '.0 '.0 0.0 2.1 I O., 1.0 5.' 3.7 3.5 I. , .. 0.0 0.0 '.0 '.' ° O,, 0.0 O.' 0.0 0,0 o '.0 O.' 3.1 I.' 2.1 II 2.0 
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CD 32.7 2.5 20.' 3.1 33 •• a .... 50.' n •• ".' 70 77.' 75.' ".' 21,' '2.' 27 'n .• 0.0 O., 0.0 0.0 O '.0 0.0 ••• 0.0 '.0 O 0.0 13.7 ••• 4'," 17.' 130 25.' 
ClI I'.' aI.7 O.' 2.' 12 I'.' O.' '.' O.' 0.0 O '.0 O., 0.0 0.0 0.0 o 0.0 O.' O •• O.' 0.0 '0 0.0 0.0 0.0 '.0 0.0 O '.0 '.0 22.' 0.0 2.a 62 lO.' -- .. ' 1.,3 1.,3 0.0 21 1.' ' .. 27.' '.0 0.0 1 7.' : 0.0 0.0 '.0 0,0 o 0.0 0.0 0.0 O.' 0.0 O 0.0 O.' '.0 0.0 0.0 O O.' 1.1 I'.' '.' ••• 31 1.0 

• 12.7 '.3 a.' 11.1 31 t •• 11.1 11,t •• 3 0.0 7 7.' : '.2 0.0 0.0 '.0 I 2.1 100.0 O.' 0.0 0.0 I 100.' '.0 •• 0 O., 0.0 O '.0 10.7 '.' 3._ I'.' U '.' 
~ '.' II.' II.' 2 ••• U II.' 0.0 t •• O.' 10.' 3 3,3 12.' ' .. 21.' 1'.3 • 12,' O., 0.0 0.0 0.0 o 0.0 '.0 '.' 0.0 0.0 o O., t.O 13.' 17.2 24 •• 7S IS.' .... O •• • •• O.' 0.0 I ',3 '.0 '.0 '.' 0.0 • 0.0 0.0 0.0 O .• '.0 o 

: 
0.0 0.0 O.' '.0 O •• • 0.0 0,0 '.0 0.0 '.0 • ••• 0.0 ••• O., .. ' I '.2 .....-. II" 21.1 3'.4 "'.1 •• 27.7 0.0 0.0 '.0 0.0 I 1.1 •• 0 55.' ti.' 4Z.' .0 21.3 O •• 0.0 0.0 0.0 • 0.0 1.0.0 '.0 0.0 0.0 S 1".0 12.4 20.7 22.' 31.' ". 23.' .... I •• ' O.' 2.' 2.' 11 3.' 2 •• 5.' 0.0 '.0 2 a.2 '.3 0.0 '4.3 0.0 3 '.' .0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 0.0 '.0 0.0 0.0 O 0.0 1.4 1.1 3.' 2.2 1. 3.2 

~ t.I 11.1 _.7 2,' a. 1.' 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 
: 

0.0 0.0 O •• 0.0 O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O '.0 0.0 0.0 '.0 0.0 O O.' 4.1 '.' 3.' 2.2 21 5.' 

'" 0.0 3.1 0,0 0.0 t I.' 0.0 0.0 0.0 0.0 O O.' 0.0 0.0 0.0 0.0 o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 • 0.0 O.' 0.0 0.0 0,0 O 0.0 0,0 2.1 0.0 0.0 • I •• r __ 

I".' I .... I".' 1".0 31' 100.' '''.0 1".0 100.0 100.0 to 1".0 100.0 100.0 100.0 100.0 .7 tOO,O 100.0 too.o 1".0 100.0 I 100.' 100.0 100.0 '00.0 1".0 S 211.' '00.0 100.0 100,0 "'.' I" 100.0 

TOTAl. ''',. , .... , .... '''.0 lU ''',. , .... 1M •• ,,,,. '" .. 11. 1OG.0: I .... 'H,. 1 .... , .... • 07 1DO,. '''.0 100 •• , .... 100 •• •• , .... , .... .... 0 100,0 , .... n 1 .... '''.0 100 •• , .... 100.0 .. .. tOO,. 



ANEXO 20 

Causas do AS 

I tJnaua n ..... ""'.,. ...... - 'fOTAL 
c ... , 1ICf IT I'IIDC 

I A I C O T T A I C O T T A • C O T T A I C O T T A I C O T T A • C, O T T 
'.' .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. "I .. .. .. .. ", "I .. .. .. .. .. ." .. .. .. .. .. nO .. .. ", .. .. .' , "',' 

LIII.uI ................ "" •• n .• '4.' •••• 71' soa ... ' •• 0 :tO,2 40.0 2\.3 It 32.' :-a.,O ·3.1 7.' l.- ta ... ' 3 I ... '.0 7 .• 7 :I a.s 0.0 O •• O •• ••• O 0.0 '*,0 ".a 34 •• ,i.o m U.& 
•• a '.1 a •• '.1 a, II.' '1.' fi.' U;' 25 •• n ao.' 71 •• tU ".3 tl7 '"to n.' '7.1 '1,$ I .•• ' ... a n ?l' I.' ".lI ••• .,' I S •• ••••• .... ".1 í.:. 41.' ".o 

De u '1.' H;' '.' t7 4,' •• a,l ••• •. ' , .,' '.' J,' •. ' 0.7 I .7 II. •. ' •• .0 o: O •. '.0.0 "7 , ... ..... ." ".' : It. I' .7 I.' "n' aí. 
~. t.4 ·t.' .. ' 4.7 • a.a· •. , '.' •••• O.' li .... O;. ••• •• ..0 • o • ••• '.' '.' •• • ..... 

' ... ••• .. .. ... • '·0.0 ... .. . .'" 1 •• ; •• '.". .. ' .. ' •••• t. .. '.1 t,'. ••• •• 0 0.0 t O., '.0 U U u· a '0 ••. O.' 'O o ',11 O,, .'9.' •• '0': • ••• •••• .... .. • ••• o •• , ô:. 4'" '0.'. . .. :. .', ..--............. • , .. ,.a '.' '.0 a ';'- I .... ao .• .0.' ta •• la 14._ I.' U ••• •••• II '.,7 11 o;. ',. . .. 1 1.1 '.0. ··iO 'o.' ' .. .. ...... ....; 
4 •• ta.:i ·;1 •• :n 'I' , ................... , . ... .. ' 9-.0 a o.s. •• U,. ·.,'.lt UI.' tI '.' .11.' tt~. U lo a. • •• .;. . .,. li' ·U •• .. t7 •. S .,. o;. ••••• '.0 • .... . t.' ; ...•. '.a • •• ''II' .. ' ,.rtt .. ,., •• · o .• '.' ••• ••• • .. ' ..0 •••• ••• li •• · o o .• a;, o:- '.' '.7 , \.7 00 .,0 ',0 7.1 1 ';' 0.0 .: •• Or 0.0 ... o '.' ... ',1 li;. U I' r;. 

IQ .... o.' ' a,' 1.7 •• 0 • 1._ 0,0 0.0 o .• o,. o '.0 t •• .... .t •• '.0 a •• 7 .,' ..0 o. O •• o '.0 '.' • 0 '.0 '·'.0 o '., . .1 t. tt, o;. '. .;. 
"t· 0.0 a.7 o •• 1.' • . a.a 0.0 4,7 a.' '.0 a 1;7 a .•. '.1 .'.3 3,S 11 5.a .; . 0.0 0.0 .,' • I •• .,. '.0 O,, '.0 • ' .. O,· t .• .. ' t.a .. ao 

1OT~ ..... t •••• ".,. , .... na ti,., u •.• , •.... 1 .... tio •• tiO tiO,' 100,0 , .... t •••• ti ••• lO' 100 •• , .... "'.' 10 ••• 11',' .0 100._ .. O,. ''',I ...... 1 •••• " t •••• t •••• t .... , .... 1 .... t ... ti ••• 



ANEXO 21 

Finalidades do AS 

, L/npI n I1n._. TOTAL 

=--' :r PI oe 
A II C D T T A II C D T T A II C D T T A II C D T T A II C D T T A II C D T T 

~::::~:::~:::~ •• : •• ~; •••••• J'> ••••••• : • •• :::~::.::.::~;~:~~~ ... ... ... ... ." 'II. 'II. 'II. ... ... n' ... 'II. ... 'lo 'lo n' ... ... 'lo 'lo ... /t' 'II. : 'II. 'II. 'II. 'II. n" 'II. 'II. ... ... ... n' '110 

LI ..... : : _ ..... 
1.7 1.2 5.7 ',0.9 19 ,1.\ iI.O 0.0 ' 0.0 0.0 o 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 'o 0.0 0.0 00 00 0.0 o 00 0.0 0.0 0.0 0,0 o o.a 2.S 2.1 1.5 0.3 tt LI 

31.9 U, 20.' 1.5 12 '25.0 ! 20.8 2.S 17. '.0 fi ' 10.0 0.0 00 •• 0,0 • 00 0,0 00 00 0.0 o 00 · oa a.O 00 0.0 o 0.0 12.1 ti.' '.7 2.2 III 10.5 , ..•... '.S I.' ••• U.O U ••• 1 .• 0.0 ••• • •• 1 1.'- 0.0 0.0 0.0 0.0 a' a.o · 0.0 00 0.0 00 o 00 0.0 41.11 00 11.0 o 0.0 L5 3.2 2.2 .:. !IS 3.1 

2\.7 .... 17.\ .... 120 aa.a ,1.1 1.3 I.' 2.1 11 '.1 0.0 01 .. 0.0 II 11.5 11.0 o .• 11.0 0.0 o 0.0 0.0 '.11 '.0 0.0 • 0.0 1.1 13.0 tI.7 ti .• 133 12.' 
i_ _ .. 
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~". t~ ~.S •. 7 ' S.7. u 3. 110 06 00 00 O 0.0 0.0 0.0, 0.0 0.0 O 0.0 0.0 0.0 0.0 11.11 II 0.0 : 0.0 0.0 0.11 0.11 O 0.0 O., 2.0 L5 1.3 14 . ..l.J.. 
' ......... ' .... I ... I •••. I ... U. 1.'.2, •••• I te.' I tI.7 .t.' SI 21.' '.0 2.' I I '.0 4 '.1 3.", ,t.1 O., O., , 1.3 : .... ••• • •• 75.' 7 141.2 lu .• .... '31.' 131;2 UI. .ll.Ic 

...... 5JT ,O •• 0.0 0.0 .0.0 o DO O. 2.a 0.11 0.0 I O •• •. 0 0.0 '.3 0.7 10 2.5 .... ".2 100.0 100.0 7. IS.O : 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 II.' 7.5 to.' 4.4 87 •. 2 

-... 0.0 11.0 .u .•• 0 O '.0 . .1.' 25.' 2.' .27.7 II I •.•. 3.0 0.0 0.0 0.0 3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 O •. 0 ~ 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 1.5 3.2 0.7 4.1 29 2.7 ............... O •• o. 00 O. 1 8.3 3. ~ 23.3 17.1 n.a .. 17.' 0.0 0:0 0.0 0.0 O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 : ·0.0 o .• 0.0 0.0 O 0.0 7.3 2.' '.7 ••• I. •. 5 
1_ .. ...... _~O. IUI o .• ..• . 0.0 , .3 011 ••• lia •. 0 O 0.0 .3UI 21.1 33.3 14.' U 22.' 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 :' 20.0 0.0 0.0 0,0 , .5.' 12.1 1.11 .U .• .7 I~ .:0 I __ oela 

IUI o.a 0.0 .0 .. 0 • ... •• O •• .0 a.o • 0.0 00 O. 00 0.0 I 0,2 · 0.0' 0.0 0.0 0.0 O 0.0 : 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 0.0 tUI •• 110 • 0.1 _ ........ 
0.0 0.0 ... . .. O ... ao 0.0 ... •. 11 • o. 00 15.1 37 7 .• 3. 7. : DO 08 0.0 0.0. .0. 0.0 : 0.0 . lU!. 0.0 0.0 O o II 011 ... 1.5 3.~ 30 2.' 

I •• ' ....... 0.0 11.0 0.0 11.0 o 0.0 23 .• 3, .0 18 .• '0.1 .3 23.0 '0.0 .1& 33.3 72.2 2U 55.0· · &.3 0.11 DO 00 2 25 : 11.0 .3 DO 00 • SlI 24.5 19.0 ZO .• U.I 270 25 .• ,Ora __ 

0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 • 0.0 0.0 •. 0 0.0 0.0 O 0.0 . 0.0 0.0 0.0 •. 0 o 0.0 : 0.0 ! 1S.7 IDO 25.0 • 47.1 0.0 '.7 0.7 •. 3 • O., 
l_ 0.0 '.0 0.0 '.0 O ••• 0.0 ••• 0.0 0.0 • O., 4.0 • • .1 2.' 21 5.2 0.0 0.0 O .• O .• o 0.0 : •. 0 •. 0 ... 0.0 O o .• 2.7 4.' 4.5 1.3 21 2.0 
itu 0.11 0.0 lU! 0.0 O O., 0.0 0.0 0.0 2.1 I O., 2.' 1.. 3.7 14 • 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O 0.0 O .• o .• 1.5 1.0 o O., 

....... 1.' O., ••• ••• .... I 0.1 .... III .• I .... ln.' UI 77.2 ·13 •• ... " ! .... .. , UO IS.I · II.' 1".2 .... .... 71 117.5 -20.0 ·,to . lO.,' lu. lO SI.' I ••. 150.' 13,' 64.' n. I SI.7 .. ,., 
1_ ... _ 
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ANEXO 22 

Meios Comunicativos Mobilizados nas TAS 



ANEXO 23 

Quadro de Partlclpaçlo das TAS-



ANEXO 24 

Reacção ao AS 



ANEXO 25 

Estrutura Interna. das TAS 



ANEXO 26 

Tempo de Palavra ~as TAS 



ANEXO 27 

Grau de Satisfação na Finalizaçao das TAS 

I u.e- " e .... .,...,. ... 1zageM TOTAL 

Com'" ACT : ET PAOC 

" 8 C o T T A 8 C o T T " 8 C o T T " 8 C o T T 'A 8 C o T T A, 8 C o T T 

~ ~ ~ ~ II' ~ ~ ~ ~ ~ .' ~ ~ ~ ~ ~ n' ~ ~ ~ ~ ~ II' ~ ~ ~ ~ % n' ~ ~ ~ ~ % II' ~ .......... .... 
• 71,1 10,1 n,l at,2 217 71,1 71,4 '1,4 77.1 111.- U2 73.3 84.0 ".2 ".7 '1 •• 332 '1.' .... 73.1 44.4 53.' 52 '5.0 40.0 57.1 100.0 110.0 • 52.1 77._ 11.2 70,1 77,1 122 77._ 
o 10.1 11.0 14.3 '.4 II 7.' 10.' 1.3 11.7 23.4 23 12._ 

_ .0 
1.' 11.1 

7. _ 
U _.1 3.1 15.4 11.1 15.4 - 10.0 40.0 0.0 0.0 110.0 4 23.5 '.4 5.2 10.4 11.1 II '.4 

• 10.1 5._ 2.1 s.? It 5,_ 1,1 '.3 14.3 14 •• 21 11.7 7.0 1.4 14._ '.3 34 '.4 21.' 11.5 11.1 23.1 14 17.5 20.0 14.3 0.0 0.0 2 11.' 10.3 -.' 11.2 1.3 tI2 1.7 ,,, ,2.1 /1.3 11.7 11,1 25 
_ .7 3. _ 

0.0 , 2 •• 2.1 4 2.2 3,0 5.5 7.4 2.1 te 3.' '.3 0.0 33,3 7.7 • 7.S 0.0 ti •• 0.0 0.0 2 11._ 3,4 ',' 7,5 3.S 53 5,0 

TOTAL 10",0 100,0 100,. 100,. 372 100.0 10". 100,0 100,0 100,0 110 100,' 100,0 100,0 100.0 100.0 407 100.0 100,0 tOO,O 100,0 100.0 _o 100,. 100,0 100,0 10ei,O 100.0 17 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101. 100,0 





ANEXO 28 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Professor 

CORPUS A 

I Lingua II Enol Total 

Com+P ACT ET Proe 

n ' . % n' "'. : n' % N' % N' % N' % % % 

Int.rna _. Sub·total To tal parc ial 
...... :,:,:,:,:,:,:,:,:,:j 

I·' .' ·'" 
I Provocação produção 6 5 9 5 O 25 29, 

I Asslstênda adividade verb.1 6 6 8 5 1 26 30,2 

I Faciitação tarefa O 1 1 O O .2 .2,3 

8 3 9 2 1 23 26,7 

I Promoção circulação 5 O 2 1 9 10,5 

I Provocação adividade cognitiva 1 O O O O 1 1,2 

aub-total 26 15 29 13 3 86 100,0 48,9 

I~; 
I Trabalho em LE 7 O O O O 7 13,7 

I Trabalho em 3 O O O O 3 S,9 

I nAo·verbal O O O O O O 0,0 

I Roaxso à esaita O O O O O O 0,0 

I Trabalho coIaborativo 6 O O O O 6 11 ,8 

I Recuso ao contexto 1 O O O O 1 2,0 

I Controlo 1 O O O O 1 2,0 

Incitamento de ' O O O O O O 0,0 

Resposta 25 6 O O t 32 62,7 

Recurso à LM O O O O O O 0,0 

O O O O .1 .2,() 
Evocação O O O O O O 0,0 

ApoIO obras de referência O O O O O O 0,0 

aub-total 44 6 O O t 51 100 ,0 29,0 

Trabalho em LE l' 10 2 O O 23 59.0 

Trabalho em O O O O O O 0,0 

I não·verbal O 1 O O 4 10,: 

Recurso à osaita O O O O O O 0,0 

Trabalho coIaborativo O O O 4 10, : 

Controlo 2 O O O 3 7.7 

Incitamento O 2 O O O 2 5, 

Recuso ao contexto O O O O 3 7.7 

Recurso à LM O O O O O O 0.0 

aub-total 22 14 3 O O 39 .'00 ,0 22,2 

• . ~uw'uu" O O O O O O 0,0 

Total Parcial 92 86,8 35 49,3 32 26,7 13 37,1 . 4 40 ,0 176 100 ,0 51,5 

MidlafTAS I ,J 0,6 0,3 0,4 0,8 

...... : .. 
o.':':';':. 

1: R.gulaç.ã~: :), O 26 5 O O 3t 19,6 

2. .... '.::::::: 
lormatos 8 10 58 5 2 83 65,9 

Regulação adividades 3 O 23 17 O 43 34 .t 

aub-total t· 10 81 22 2 126 100 ,0 79,7 

3 .!.f,oUv~:;il?X:L:':'} 
Positivas O O O O 1 100-,0 

Nega.vas O O O O O O 0,0 

aub-total 1 O O O O 1 100,0 0,6 

Total Parcial II 12 11,3 36 50,7 86 71 ,7 : 22 .62,9 ~ 20,0 158 100 ,0 46,2 

MedlafTAS II 0,2 0,7 0,9 0.7 0,4 

:rr:=::: 
I , Organlzáçii? >':{{:::::"'L:Lt· 

~Ilo 1 O 2 O 1 4 100,0 

O O .o O O O 0,0 

aub-total 1 O 2 O 1 4 100 ,0 50,0 

,2. "":":::) O O O O 1 1 12,5 

.3: A vallaclé; · p~~ó', ·, ·oüal.:,:,::::,:,),::,:,:,,:::-

Do aluno 1 O O O 1 2 66,7 

Dos processos O O O O 1 1 33,3 

Dos processo didàc1icos O O O O O O 0,0 

aub-tot.1 1 O O O 2 3 100 ,0 37,5 

Total Parcial III 2 1,9 O 0,0 2 1,7 O 0,0 4 40,0 8 100,0 2,3 

MódlafT AS III 0,03 0,00 0,02 0,00 . 0,80 

?????I 01 H 01 II 01 II 01 H 01 ~ 01 I I 0,0 

TOTAL 1061 100 ,OU 711 100 ,01 .1201 I00 ,~11 .35 L 100 ,01:1 101 I00 ,0~1 3421 I I 100,0 
MidlalTAS 1,51 ~ 1,31 1,2 1 II .1 ,1/ 1,1 2,01 ~ 1,31 I I 

N'TAS 69 1 H 55 1 l! 100 1 li 32 1 li 51 !l 261 I I 



ANEXO 28 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Professor 

CORPUS B 

Lingua II Enolno Tolal 

Com+P Aet ET PROC 

n' % n' % n' % n'% n'% n' % n' % 

ln torna Sub-total I Total parolai 

Assistênda actividade verbal O O O O 4,8 

Faciitaçao.tarefa O 2 O O O 2 9,5 

7 2 O O O 9 42,9 

Promoçao ciraJiaçao O O O O O O 0,0 

Provocaçao actividade cognitiva O O O O O O 0,0 

ouo-total 14 7 o o o 21 100,0 8,0 

Trabalho em LE 

Trabalho em li 

35 

35 

Manipulaçao nao-verbal 7 

Recurso à esaita 

Trabalho colaborativo 

Recurso ao conlexlo 

Controlo I 

Incilamenlo de 

Resposta 

Recurso à LM 

IS 

8 

6 

6 

6 

68 

29 

o 
Evocaçao 4 

Apoio obras de referência 3 

l uo-tolo l 222 

Trabalho em LE 

Trabalho em, 

I nao-verbal 

Recurso à esaita 

Trabalho colaborativo 

Controlo 

Ilnalamenlo 

I Recurso ao conloxto 

I Rorurso à LM 

Total Parcia l 

~édlaITAS 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 
o 
2 

238 85,0 

1,5 

" •• • ' •• '.'.'.'.'. LI:: "" I \ ; O 

" ••• • ! ? 
>formatos 13 

I Regulaçao actividades 12 

luo-totol 25 

I Positivas 8 

I Negativas 1 

ouo-totol 9 

Totaf Parc ial II 34 12,1 

MédlaIT AS II 0,2 

o O O O 35 15,6 

O O O I 36 16, I 

o O O O 7 3,1 

o O O O IS 6,7 

o O O O 8 3,6 

o O O O 6 2,7 

O O O I 7 3,1 

o O O O 6 2,7 

O O O O 68 30,4 

O O O O 29 12,9 

O O O O O 0,0 

o o o o 4 1,8 

O O O O 3 1,3 

O O O 2 224 100,0 84,8 

II O O O II 64,7 

1 O O O I 5,9 

2 O O O 2 11 ,8 

2 O O O 2 11,8 

I O O O 1 5,9 

O O O O O 0,0 

O O O O O 0,0 

O O O O O 0,0 

o O O O O 0 ,0 

17 o o o 17 100,0 

o o o o 2 
24 _46 ,2 : O 0,0 , 0 0,0 2 22,2 264 

0,6 ' 0,0 0,0 0,3 

26 

I 

O 

O 

70 

25 

O O 

19 

26 

6,4 

0,8 

100,0 

14,1 

1 95 20 2 143 100 ,0 77,~ 

O 2 O II 68,8 

1 2 1 O 5,31 ,3 

1 4 2 , O _16 ~O 

28 53 ,8 99 98,0 22 100 ,0 2 22,2 185 100 ,0 

0,7 0,9 0,8 0,3 

56,9 

39,9 

:;::;,:,:::;:":" ,, '.'_~. ·.· •••• :;:;::';:" t----t--I---t---H---t--H--+--H---t----I--+---+--+-------l 

Informação 1 O 2 O 2 5 83,3 

PI~ficação O O O O 1 1 16, 

ouo.totol 1 O 2 O 3 _61()0~0 

2 O O O 1 3 

Do aluno I O O O O 1 50,0 

Dos processos O O _ O _O O O 0,0 

Dos processo didácticos O Y O O I I 50,0 

ouo.total 1 O O O I 2 100,0 18,2 

Total Paro lai III 4 1,4 _O 0,0 2 2,0 O 0,0 5 55,6 II 100,0 2,4 

MédlaITAS III 0,02 0,0 0,0 0,7 

77771 I 0 ,9 

TOTAL I ~801 100,01 52 100 ,011 1011 100 ,oU 221 100,0/1 91 100,01 4641 I 100,0 

MédlalTAS 

N'TAS 
I ,1,71 I 1,21 II 0,91 II 0,81 1Ir--1.3~I-+-I7.':+ 1,31 __ t--l_r--_-1 
I 161 I 431 II 1091 II 26 1 IJ 71 I 3461 I 



ANEXO 28 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Professor 

CORPUS C 

I Llngua -ii Total 

Com.p ACT ET Proc 

n' % n' % n' % • N' % N' % N' % % % 

Interna I Sub-total Total paTclal 

~:::::::::::,::,:::::, .... . : : ::~:::;: 
,,:,}:{{{{{ 

I provocaçao produçao 2 O 3 O O 5 26,3 

I Assistência actividade verbal 1 O O 3 15,8 

I Faditaçao tareia O O 2 O O 2 10,5 

i 2 2 O "6 3D 
I Promoçâo drculaçao 2 O O O "3 --,s:e 
I Provocaçao actividade cognitiva O O O -O O O 0:0 

lub-total 7 2 8 2 O 19 -i00;6 -25) 

\ .... • .• : .... '!?~~'.~J~.? ::{')::::,,:}:::, 

I Trabalho em lE O O O O 3 7,3 

I Trabalho em 1 O O O O ,,- 26.8 
I Manipul&çao não-verbal O O O O -,- T4 
I Recurso fi escrita O O O - O O O 0:0 
I Trabalho coIaborativo 6 O O O O "6 14:6 
I Rerurso ao conte,to 2 O O O O "2 4.9 
I Controlo O O O O -,- T4 
I Incitamento de O O O O O O 0,0 

I Resposta 13 O O O O 13 31 ,7 

I Rorurso li LM 2 O O O Õ "2 4.9 
O O O O -,- T4 

I Evocação O O O O 1 2,4 

1 Apoio obras de relerência O O O O O O 0.0 

sub-total 4 O O O O 41 -,-00:0 55.4 

1 Trabalho em LE 8 O O O "9 64,: 
I Trabalho em O O O O O ó 0.0 
1 Manopul&çao não-verbal O O ri O O O 0:0 
1 Recurso fi esenta O O O - O O O 0:0 
I Trabalho coIaborativo 2 O O O 21,4 

1 Controlo , O O O O 7, t 

I'ndtamen,o O O O O O O 0,0 

1 Recurso ao contexto O ri O O 7.1 
1 Recurso li lM O O O () O O 0:0 

lub-total 3 1 O O O -'-4 -,-00:0 18.9 

14: . O O O O O O 0,0 

Total Parcial I 51 82,3 13 40,6 8 16,3 . 2 22,2 O --0 ,0 74 -iCo,o 4B:4 
MedlafTAS I 1,5 0,4 0,1 0,2 0,0 

.:: ~:r:: :"" 
1':.R.gul.açAo .. SIt: O 17 11 - O O 2B 37.i 
12: . ,·.dal 

,Iormatos S 12 3 O 22 55,C 

I Regulaçao actividades 2 C 12 4 O 18 45,C 

lub-total 8 1 24 7 O 4C 100 ,0 54,1 

I 3.·Aleetlv .• ' .:::::;::::;:;::::;:::""}:;:,,,:;:::,:::,:::}} 

I Positivas 1 O 2 O O 3 5O,C 

~~ 1 O 2 O O 50,C 

sub-total 2 O 4 O O S 100 ,0 8,1 

Total Parcial II 10 16,1 18 56" : 39 79 ,6 7 77,8 O 0,0 74 100,0 48,4 

M'dlafTAS II 0,3 0,5 0,7 0,8 0,0 

~:::::':'::::'ii( •••• ... · •• n:,:t: 
.. . i ,:},,),/:,:;::::,:,;:::,{,:::::,:}:.· 

I'nlormaçao O 1 1 O 1 100,0 

I Planificação O O O O O O 0,0 

.ub·total 3 100,0 75,0 

12• 1 O O O O 1 25,0 

I ::::::::::}: 

IDo aluno O O O O O O 0,0 

I Dos processos O O O O O O 0,0 
I Dos processo didácticos O O O O O -O 0,0 

.ub·total O O O O O O 0:0 0:0 
Total Pareia I III 1 1,6 1 3,1 1 2,0 O 0,0 1 1oQ,O '4 1oQ,O 2.6 

ModlafTAS III 0,03 0,0: : 0,02 0,00 1,00 

?77771 O 0,0 I 01 0,011 1 2,0 1,1 O 0,011 01 O,OT 11' O, 

TOTAL 62 100 ,0 I 321 100,01i 49 100 ,01'1 91 100 ,011 '1'00,01 1531 iOo;6 
MedlalTAS 1 ,8 I 0,91 0,9 II 1,0 11 1,01 I 1,11 

NOTAS 35 I 35 1 li 54 1:1 9 II '1 I 134 1 



ANEXO 28 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Professor 

CORPUS D 

I Llngua II En.1 Total 

Com+P ACT ET Proe 

n' % n' % n' % N' % N' % N' % % % 

- Inl.rna Sub-Iolal Tolal parcial 

I Provocaçao produçao 3 O 1 O O 4 40,0 

I Assislência actividade verbal 1 O O O O 1 10,0 

,FaciHlaçao larefa O O O O O O 0,0 

2 O 1 O O 3 30,0 

I Promoçao ciraJlaçao 1 O O O O 1 10,0 

I Provocaçao actividade cognitiva O O 1 O O 1 10,0 

suMolal 7 O 3 O O 10 100,0 6,0 
.... 

.. 1 . 

Trabalho em LE 15 O O O O 15 10,1 

Trabalho em '0" 'om 33 O 1 O O 34 22,8 

, nao-verbal 1 O O O O 1 0,7 

Recurso li escrila 5 O O O O 5 3,4 

Trabalho coIaborativo 19 O O O O 19 12,8 

Recurso ao conlexlo 2 O O O O 2 1,3 

Controlo 7 O O O O 7 4,7 

Incilamenlo de, 1 O O O O 1 0,7 

Resposla 59 2 O O O 61 40,9 

Recurso li LM 3 O O O O 3 2,0 

O O O O O O 0,0 

Evocação O O O O O O 0,0 

Apoio obras de relerência 1 O O O O 1 0,7 

sub-Iolal 146 2 1 O O 149 100,0 89,2 

Trabalho em LE O 4 O O O 4 50,0 

Trabalho em O O O O O O 0,0 

Manipuaçao não-verbal O O O O O O 0,0 

Recurso li escrila O O O O O O 0,0 

Trabalho colaborativo O 1 O O O 1 12,5 

Controlo O 1 O O O 1 12,5 

Incilamenlo O O O O O O 0 ,0 

Recurso ao conlexlo O O O O O O 0,0 

Recurso 11 LM O 2 O O O 2 25,0 

sub-Iolal O 8 O O O 8 -,00 ,0 4,8 

;,i , ... ....... }" O O O O O O 0,0 

Total Parcial 153 86,0 10 20,8 4 3,0 O 0,0 O 0,0 167 100,0 44,4 

M.dlalTAS 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 

If ':!:::::::~: :' 
~ .. _ ..... 1 34 1 2 O 38 18 ,6 

. ':" . 

, formalos 9 2 114 1 1 _'27 _81 ,9 

Regulaçao actividades 10 O 11 7 O 28 18,1 

sub-Iolal 19 2 125 8 1 155 100,0 76,0 

'.{{"}" 
~ositivas 3 1 1 O O 5 45,S 

~gativas 1 1 4 O O 6 54 ,S 

sub-Iolal 4 2 5 O O .~ _~,O 5,4 

Tolal Parcial II 24 13,5 38 79,2 131 97,0 10 100 ,0 1 20,0 204 .100,0 54,3 

M.dl~SU 0,2 0,8 0,9 0,8 0,3 

-Infonnação O O O _O 3 3 100,0 

PlanificaçAo O O O O O O 0,0 

sub-Iolal O O O O 3 3 100,0 60,0 

2; Joi~iil .· """"}}""'}:"":::':.:,::::: 1 O O O 1 2 40,0 

Do aluno O O O O O O 0,0 

Dos processos O O O O O O 0,0 

Dos processo didécticos O O O O O O 0,0 

sub-Iolal O O O O O O 0,0 0 ,0 

Tolal Parcial III 1 0,6 O 0,0 O 0,0 . O 0,0 4 80,0 5 100 ,0 1,3 

M.dlalTAS III 0,0 0,0 0,0 1,0 

~?I 01 I °i H 01 fi 01 Il 01 I 01 I ~O 

TOTAL I 178 1 100~01 481 100 ,OH 1351 100 ,01,1 '01_'00,011 51 100,01 376 1 I -'~ 
Média/TAS I 1,71 I 1,01 /I 0,91 II 0,81 H 1,31 I 1,21 I 

N'TAS I 107 1 I 471 H 144 1 J1 131 II 41 I 2'.5l I 



ANEXO 28 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Professor 

CORPUS TOTAL 

I Llngua II En. Total 

Com.P ACT ET Pro c 

n' % n' % n' % N' % N' % No % % % 
Inl;r;;a ISub-Toial I Totalpa.-Ciãi 

I ) produção 18 7 13 5 O 43 31,6 

I AssiSlénda actividade verbal 8 8 9 5 1 31 22,8 

I Fadtilação larefa O 3 3 O O 6 4,4 

i 19 6 12 3 1 41 30,1 

I Promoção drculaçao 8 O 2 2 1 13 9,6 

Provocaçao actividade cognitiva 1 O 1 O O 2 1,5 

sub-Iolal 54 24 40 15 3 136 1IlO ,O 20,0 

Trabalho em LE 60 O O O O 60 12,9 

Trabalho em li 82 O 1 O 1 84 18,' 

"anipulaçao nao-verbal 9 O O O O 9 1,9 

Recurso à escrila 20 O O O O 20 4 ,3 

Trabalho colaborativo 39 O O O O 39 8,4 

Recurso ao conle,lo 11 O O O O 11 2,4 

Controlo .Io~~' ,,"ro'vn 15 O O O 16 3.4 

Inalam."lo de 7 O O O O 7 1,5 

Resposla 165 8 O O 174 37,4 

Recurso à L .. 34 O O O O 34 7,3 

2 O O O O 2 0,_ 

Evocação 5 O O O O 5 1 

Apoio obras de referénda 

_ 

O O O O 4 0,9 

sub-Iolal 453 8 1 O 465 100 ,0 68,3 

Trabalho em LE 12 33 2 O O 47 60,: 

Trabalho em O 1 O O O 1 1,3 

• nilo -verbal 3 2 1 O O 6 7,7 

I Recurso à escrila O 2 O O O "2 Ts 
I Trabalho coIabOfativo 

_ 

5 O O O 9 11 ,5 

I Controlo I "o~~, ,";rol;vn 2 3 O O O 5 6,4 

Ilndlamenlo O 2 O O O 2 2,6 

I Recurso ao conle'lo 4 O O O O 4 5,1 

I Re"",so à L .. O 2 O O O 2 2.6 
.ub-Iolal 25 50 3 O O 78 100,0 11 ,5 

2 O O O O 2 0,3 

Tolal Parcial I 534 85,3 82 40,4 44 10,9 15 19,7 6 24,0 681 100,0 51;0 
.. _dlalTAS I 1,4 0,5 0,1 0 ,2 0,4 ro.s 

'· 1 1 101 17 2 O 12l 19,8 

, :." ) ·:daii: Ac.tf~l.dad •• ::::: 

• formalos 36 14 25. 10 4 3iS Ss:5 
I Regulaçllo actividades 27 C 7 47 -1 146 31,' 

sub-Iolal 63 14 325 5 464 tOO,O 74,7 

p~ .:::::::/::::\':}:::::::: 
I Positivas 11 1 5 1 -O 2c 58.B 
I Negativas 1 2 8 1 O 14 41,2 

sub-Iota' 16 3 1l 2 cj 34 100,0 5,S 
Total Parcial II 80 12,8 120 59,1 355 87,7 61 80 ,3 5 20,0 621 100,0 46 ,5 

"edlalTAS II 0,2 0,7 0,9 0,8 0,3 10,6 

-fit?: 
[ti 
I Informação 2 1 5 O 7 15 93,8 

I Planificaçâo O O O O 1 1 6,3 

sub-Iolal 2 I 5 O 8 16 100 ,0 57,1 

.. ·: ... i;~. lio'.(:lio ': ,:",:"""",:,:".,))}}::::::): 4 O O O 3 7 25,0 

.;::::{:):::, 
100 aluno 2 O O O 1 3 60,0 

I Dos process"s O O O O 1 1 20,0 

I Dos processo didàcticos O O O O 1 1 20,0 

sub-Iolal 2 O O O 3 5 100,0 17,9 

Tolal Parcial III 8 1,3 1 0,5 : 5 1,2 O 0 ,0 14 56,0 28 100,0 2,1 

.. _dlalTAS III 0,02 0,01 : 0,01 0,00 0,82 

777771 4 ~ O n 1 II 01 II 01 I 5 0,4 

TOTAL 626 100 ,oíl 203 100,01] 405 100,01:1 76 100,OU 251 100 ,01 1335 100,0 

Medla/TAS 1,7 ~ 1,1 II 1,0 II 1,0 II 1,51 I 1,3 I 
NOTAS I 372 íl 180 fi 407: II 80 II 171 I 1056 I 





ANEXO 29 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Aluno 

CORPUS A 

I Llngua II ~, ~~.m Talai 

Com+P ACT ET Proc 

n' % n' % n' % . N' % N' % N' % % % 

Ilnlern. Sub-Iolal I Talai parcial -I Manipulação IL 8 19 23 12 1 63 49 ,6 

I MOOOM'O'O linguagem aula 10 3 2 O O 15 11 ,8 

I Rocurso i : de tralamento 4 O 1 O 1 6 4,7 

i PrAtica 10 8 15 8 2 43 33 ,9 

sub·tolal 32 30 41 20 4 127 100,0 51.8 

I Apoio Professor 50 4 O O O 54 93 .1 

1 Apoio Alunos 3 1 O O O 4 6,9 

sub·tolal 53 5 O O O 58 100,0 23, 

I Verificação hipóteses 20 O O O O 20 29 ,9 

IPedKJo A 5 1 O O O 6 9,0 

: . posição ,,, .. , 6 O O O O 6 9 ,0 

1 PedKJo conf irma, 'n/.v·I',o'n 9 O O O O 9 13,4 

Pedido . ,~. I •• k, 22 4 O O O 26 38 ,8 

:f"i"~'i~;'1:;':::ir ';:i" .. () 
Trabalho em LE 2 O O O O 2 8,0 

Trabalho em .0:- O O O O O O 0,0 

Resposla 12 5 O O O 17 680 

Recurso A LM 6 O O O O 6 240 

Apoio autoridade O O O O O O 0,0 

sub·lolal 20 5 O O O 25 100,0 10.2 

4:;:;~;~i~ ······· ;pm;;~ao< 17 18 O O O 35 14.3 

5iAb~~d~Wo O O O O O O 0.0 

Talai Parcial I 122 96,1 58 62.4 41 28,1 20 34,S 4 33.3 245 100.0 56,1 

M.di.ITAS 1.8 1.1 0.4 0.6 0.8 

I:::)()m 
:j : ~~~úiW~~ 'siW~ ;40(:0';; Jh ióW~6 O 34 2 C O 36 20,1 

~:ó;~~;;i:iWÀc .:::::.(; 
I r.1", ..... A A'"i"' O O 58 O O 58 42.3 

I Regular O O 43 36 O 79 57 .7 - O O 101 36 O 137 100,0 76.5 

It A 
I Positivas O O 1 2 O 3 50 .0 

INegativas 1 1 1 C O 3 50 .0 

sub·lota 1 1 2 2 O 6 100,0 3.4 

Talai Parcial II 1 0,8 35 37.6 105 71 .9 38 65.5 O 0.0 179 100.0 41,0 

Média/TAS 0,0 0.6 1.1 1.2 0.0 

....... ,., .... :.:.:.:.:.:.: .. 

lRQ,galiiia __ O O O O O O 0,0 

2 O O O 5 7 58,3 

WÁ~~ ilã~4tí . ii) i::: 
.0:. 2 O O O 3 5 100,0 

I Dos processos didáclicos O O O O O O 0,0 

sub·lola 2 O O O 3 5 100,0 41.7 

Talai parcial 4 3,1 O 0,0 O 0,0 O 0,0 8 66.7 12 100.0 2,7 

MédiafTAS 0,06 0,00 0,00 0,00 1.60 

111111 1 I 01 II O II 01 II O I 1 0,2 

TOTAL 127 100,0 93 100.0 146 1100,0 58 1100,0 12 1,00.0 437 100,0 

MédiafTAS 1.8 1,7 1,5 1,8 2.4 1.7 

NorAS 69 55 100 32 ~ 261 



ANEXO 29 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Aluno 

CORPUS B 

11Ingua II~, .I"u,a~ jizagem Total 

Com+P ACT ET Proc 

n' "/o n' "/o n' "/o N' "/o N' "/o N' "/o % % 
--.-,;;;;;;;;-~ ~ 

:i~;'i·~;;;:~~;~~% . · :ii~:~ .. : I 
_Y' , IL 2 2 7 1 O 12 17.6 

, linguagom aula 38 1 1 O O 40 58.8 
I Rocurso , do tratamonto 13 O O O O 13 --,-g:,-
I Prática 1 2 O O O 3 4,4 

sub·total 54 5 8 1 O 68 100,0 25,8 

. L.: . ·~ 
I Apoio Profossor 146 3 O O 1 150 94,9 
I Apoio Alunos 7 O O O 1 8 5., 

sub·total 153 3 O O 2 158 100,0 59,8 

I v.r",caçao hipótosos 40 O O O -O 40 25.3 
Ipodido I 14 O O O 1 t5 9.5 
I Exposiç30 ~,uu .. 1 O O O -O 1 o.s 
i Podido "' "'0'0' '000"0'0' 35 O O O 36 m 
I Podido ajuda/sabor 64 2 O O O 66 41 ,8 

.•.•. ,,:; ;,~ .;,,~)#.g~~ ~~~~),)) 
Trabalho em LE O O 1 O O 1 4.0 
Trabalho om I 1 O O O O 1 4.0 
Rosposta 9 O O 1 11 44,0 

Rocurso à LM 10 O 1 O O 11 44 ,0 

Apoio autoridado 1 O O O O 1 -4 ~6 

sub·total 21 2 O 
-1-

25 -;00:0 9,5 

4, ·.~~~::~.~j_ 1 l' O O O 12 4,5 

1 O O O O 1 0,4 
Totat Parcial 230 114,7 20 39,2 10 8,3 1 3,8 3 27,3 264 100,0 57,t 

MédiaITAS 1,4 0,5 0,1 0,0 0,4 

1 /~~~))Ji,:T:~~~r ·.; .•.•. r t·// 
P:l~ií(;l/iç~ô . ~~iiâçli, 

;.;.;; ........... ~ ... ; 
O 29 C O O 29 W 

' .... '. ". ~' .. ··· ·Ti .. /./" 
I", .. 
IV'd' 2 O 95 O O 97 72 ,4 

IRogular 1 O 11 25 O 37 27 ,6 

I~~ 
3 C 106 25 O 134 ' 100,0 77,0 

IPositivas 5 C 1 O O 6 54,5 

I Nogativas O 2 3 O O 5 45 ,5 

sub·total 5 2 4 O O 11 100,0 6,3 

Total Parcial 11 8 3,3 31 60,8 110 go,9 25 96,2 O 0,0 174 100,0 37,1 

MédiaITAS 0,0 0,1 1,0 1,0 0,0 

~ • .. ......... ;., ... ,.,.; ... : ..... : 
o.':: 

O O O O 2 2 14,3 

M:~~ .... t O 1 O 5 7 50 ,0 

"" .i,' '. 
';'.' 

4 O O O O 4 80,0 

I Dos procossos didácticos O O O O 1 1 20,0 

sub·total 4 O O O 1 5 tOO,O 35,7 

Total parc ial 5 2,1 O 0,0 1 0,8 O 0,0 8 72,7 14 100,0 3,0 

MédlaITAS 0,03 0,00 0,01 0,00 1,14 

17777 71 I 01 Il 3 II 01 11 O II 101 2,2 

TOTAL 243 100,0 51 100,0 . 121 100,0 . 26 100,0 11 100,0 462 100,0 

MédiaITAS 1,5 1,2 l , t t ,O 1,6 1,3 

N'TAS 16t 43 109 26 7 346 

I 



ANEXO 29 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Aluno 

CORPUS C 

I Llngua II En.11 .. ' Total 

Com.P ACT ET Proc 

n' % n' % n' % N' % N' "I. N' % "I. "I. 

- Intorna Sub-total Total parcial 

• " ,.' 

I ,IL 3 7 6 O O 16 39,0 

, inguagom aula 10 4 O O O 14 34,1 

1 Recurso. , dotratamonto 5 O O O O 5 12,2 

I Prática 3 O 3 O O 6 14,6 

.ub-total 21 11 9 O O 41 100,0 42,3 

I Apoio Professor 30 O O O O 30 83,3 

I Apoio Alunos 5 1 O O O 6 16,7 

sub-total 35 1 O O O 36 100,0 37,1 

1 VerificaçAo hipóteses 10 O O O O 10 27,8 

1 Podido 5 O O O O 5 13,9 

I Exposição I O O O O 5 13,9 

I Pedido confil ' .. ,"u 9 O O O O 9 25,0 

I Pedido ajuda/sabor 6 1 O O O 7 19,4 

13, ' :: '. 1.·Coliigas 

1 Trabalho em LE O 1 O O O 1 14,3 

I Trabalho om O O O O O O 0 .0 

I Resposta 3 1 O O O 4 57,1 

IRecursos LM 2 O O O O 2 28,6 

I Apoio autoridade O O O O O O 0,0 

.ub-total 5 2 O : O O 100,0 7,2 
........ .. 

1 11 O O O 12 12,4 I~ ; '-' .. 

15, .. ·· :ff:/· 1 O O O O 1,0 

Total Parcial 63 98,4 25 49,0 9 14,1 : O 0,0 O 0 ,0 97 100,0 50,3 

M'dla/TAS 1,8 0,7 0,2 0,0 0,0 

tt~r~~~. ,:: . , 
. :. } :"I";., ,~' cOmuitlcaciló':: O 26 O O O 26 28,3 

1:2': : . 
.. 

. ... i.:r.ràb.lh~ ?:::(:> 

1", • .;,:, ,.;t:, 1 O 26 O O 27 42,9 

I Regular O O 27 9 O 36 57,1 

.ub-total 1 O 53 9 O 63 100,0 68,5 
.. 

I 

I Positivas O O 1 O O 1 33,3 

INega'vas O O 1 O 2 66,7 

.ub-total O O 2 O 3 100,0 3,3 

Total Parcl.,1I 1 1,6 26 51,0 . 55 85,9 10 100,0 O 0,0 92 100,0 47,7 

Média/TAS 0,0 0,7 1,0 1 0 ,0 

_: ::::.:;:;;::;:;:;:;; :::::~ ,:::.:.::::: 
O O O O O O 0,0 , ,: ::/::t:\::) O O O O 1 1 100,0 

. ·::·lt.v." .... ~· p, 
. ""' •• 1 •• ::::::)::::::::;::::::: 

Auto-avaiação O O O O O O 0 ,0 

Dos processos didácticos O O O O O O 0 ,0 

.ub-total O 0,0 0,0 

Total parcial III O 0,0 O 0,0 : O 0,0 O 0,0 1 100~~ 1 100,0 0,5 

M'dla/TAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

????? 01 I 01 II 31 II 01 II 01 I 31 1,6 

TOTAL 64 100,0 51 100,0 64 100,0 10 100,0 1 100,0 193 100,0 

M'dlalTAS 1,8 1,5 1,2 1,1 1,0 1,4 

NorAS 35 35 54 9 1 134 



ANEXO 29 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Aluno 

CORPUS D 

I Llngua II ;Izagom Tolal 

Com.P ACT ET Proe 

n' % n' % n' % N' % N' % N' % % % 

Intorna Sub·total I Total parcial 

-''',.IL ~ a c a 12,9 

• inguagem aula C a C 8 25,8 

I Recurso , do tratamonto 1 C 1 C 1~ 41,9 

IPrátiea a 1 c o 6 19.4 
sub·total 26 2 a 31 100,0 20,7 

~ ... '.( " ??? 
I Apoio Profossor 98 a o a 98 99,0 

I Apoio Alunos a o a o 1:0 
sub·total 99 a o a 99 100,0 66,0 

I Vorifieação hipótoses 32 o o a 32 29,9 

I Podido 13 o o a 1:3 12,1 

I Exposição a o a 6 5,6 

I Podido 30 a o a 30 28,0 

I Podido ajuda/saber 26 a o a 26 24,3 

I ~",.~ :';~',; .• i'~'·'· \ :i" '" /: 
ITrabalhO om LE 1 o o o 9,;-
I Trabalho em a', O O O O 3 27 ,3 

"O' ·0' 

IResposta O O O 6 54,S 

I Recurso à LM O O O 9 ,1 

I Apoio autoridado O O O O 0:0 
sub·total 1 O O O 1 100,0 7-:3 

: :! ~~r~~~_ 9 O O 9 6,0 

O O O O 0,0 

Total Parcial I 136 91,3 12 22 ,2 2 1,3 a 0,0 . 0,0 150 100,0 
Média/TAS 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 

- "~'Iii" "'~';"t-; ". O 38 a c O 38 17,4 . ::. .. ;.;.., '.' . . :: ~: 

:::':y.::;:::::::: :' 
1 c 115 , O 118 73,3 

I Regular O C 32 11 O 4~ 26,7 

sub·total 1 C 147 1 ~ O 161 i 00,0 73,S 

~i~,-;;/" ~ :{):::t:?: 

I Positivas 4 2 2 C O 8 42,1 

I Negativas 2 2 7 C O 11 57.9 
sub·total 6 4 9 C a 1, 100,C 8,7 

Total Parcial II 7 4,7 42 17 ,8 156 98,7 13 100,0 a 0,0 218 100,C 57,2 

Média/TAS 0,1 0,9 1,1 1,0 0 ,0 

- a a a a O c -0:0 

l~ •.•.•.. •.•.... • '. ::I!l:::,::):;:::} ! a o a 4 9 90,0 

a o a o 1 100,0 

I Dos procossos didácticos C o a a C a 0,0 

sub·total 1 a o O C 1 100,0 10,0 

Total parcial III 6 4,0 O 0,0 O 0,0 O 0 ,0 4 100,0 la 100,0 2,6 

Média/TAS 0,06 0,00 0,00 0,00 1,00 

77171 1 I o fl . 21 II 01 II 01 I 31 0,8 

TOTAL 149 100,0 54 100,0 158 100,0 13 100,0 4 100,0 3B1 100,0 

Média/TAS 1,4 1,1 1,1 1,0 1,0 1,2 

N'TAS 107 47 144 13 4 315 



ANEXO 29 

Estratégias Mobilizadas nas TAS pelo Aluno 

CORPUS TOTAL 

I Llngua II En.I, Total 

Com+P ACT ET Proe 

n' % n' % n' % N' % N' % N' % % % 

Intorna Sub-total Total parcial 

- ,IL 14 31 36 13 1 95 35,6 

, in9uagem aula 66 8 3 O O 77 28,8 

I Recurso , de tratamento 34 O 2 O 1 37 13,9 

I Prática 19 10 19 8 2 58 21 ,7 

.ub-total 133 49 60 21 4 267 100,0 35,3 
.. <:: .•.. ;.:-. .; ..... . .... :.:.~:;;;)))/:{>: 

I Apoio Professor 324 7 O O 1 332 94,6 

I Apoio Aluno. 16 2 O O 1 19 5,4 

.ub-Iolal 340 9 O O 2 351 100,0 46,4 

I Verificação hipóteses_ 102 7 O O O 102 27,2 

IPedido 37 1 O O 1 39 10,4 

I Exposição I 18 O O O O 18 4,8 

I Pedido 83 1 O O O 84 22,4 

I Pedido .Juu~ _uv, 118 14 O O O 132 35,2 

I~ :; '" .. 'H: 
1 Trabalho em LE 3 1 O O 5 7,4 

1 Trabalho em, " "" "" 4 O O O O 4 5,9 

I Resposta 30 7 O O 38 55,9 

I Recurso á LM 19 O O O 20 29,4 

I Apoio autoridade 1 O O O O 1 1,5 

.ub-Iotal 57 8 2 O 68 100,0 9,0 

I'(~~~~, , ," .~,.~.-: ""':" ."~~' 19 49 O O O 68 9,0 

15.: ,,- . ::::;:,,::;,;,;:;: .",,:,:,:,:, 2 O O O O 2 0,3 

Tolal Parcial 551 94,5 ' 115 46 ,2 62 12,7 : 21 19,6 ; 7 25,0 756 100,0 51,3 

Média/TAS 1,5 0,6 0,2 0,3 0,4 

- ., .... ;.:.,.:' .. :.;. 
......... '. .. 

O 127 2 O O 129 19,5 '·W . :.~' -,' ...... ,. ...... . 

'T.<.J 
'''"nfi, ",;, 4 O 294 2 O 300 60,6 

Ragular 1 O 113 81 O 195 39,4 

.ub-tolal O 407 83 O 495 100,0 74,7 

3; . f\:?=== 
Positiva. 9 2 5 2 O 18 46,2 

Nagativa. 3 5 12 O 21 53,8 

.ub-total 12 7 17 3 O 39 100,0 5,9 

Total Parcial II 17 2,9 134 53 ,6 426 67,1 66 60,4 O 0,0 663 100,0 45,0 

Média/TAS 0,0 0,7 1,0 1,1 0 ,0 

--:r~~:~~~rr: O O O O 2 2 5,4 

~; I .::iii):(}:: 8 O 1 O 15 24 64,9 

3:"Am~;;.; 'i:=:):)\ 
7 O O O 3 10 90,9 

Dos processos didácticos O O O O O 1 9 ,1 

.ub-total 7 O O O 1 11 100,0 29 ,7 1 

Total parcial III 15 2,6 : O 0,0 1 0,2 O 0,0 21 75,0 37 100,01 2,5 

Média/TAS 0,04 0,00 0,00 0,00 1,24 
--

71111 91 II _o[ II 81 II 01 II 01 I 17 1 I =1 
TOTAL 563 100,0 249 100,0 469 100,0 107 100,0 26 100,0 1473 E MédlalTAS 1,6 1,4 1,2 1,3 1,6 1,4 

NorAS 372 180 407 80 17 1056 
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