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Resumo 

 

 

Durante várias décadas, houve uma tácita concordância em um importante aspecto do ensino 

de idiomas no Brasil: para o eficiente aprendizado de uma língua adicional (LAd), a primeira 

língua (L1) deveria ser evitada em uma sala de aula. Tal prática de exclusão fortaleceu-se a 

partir da consagração da Abordagem Comunicativa (CA), para o ensino de língua inglesa 

principalmente. No entanto, os atuais estudos em Linguística Aplicada voltam-se cada vez mais 

para a Translinguagem, conjunto de teorias e perspectivas pelo qual entende-se que, ao 

contrário da visão monoglóssica tradicional, que considera línguas como sistemas separados 

que se influenciam ou interferem mutuamente, os indivíduos multilíngues são dotados de um 

único repertório linguístico (orientação heteroglóssica), alimentado por e desenvolvido nas 

línguas adquiridas e/ou aprendidas, utilizadas em práticas translíngues para uma eficaz 

comunicação nas situações de zona de contato. Este estudo debruça-se sobre a perspectiva da 

Translinguagem a partir de Suresh Canagarajah e Ofelia García, entre outros autores, e propõe 

uma classificação de acordo com a receptividade da perspectiva junto aos profissionais de 

ensino de línguas no Brasil. Ainda,  analisa o tratamento dado pelos docentes e sua 

receptividade às práticas translíngues em salas de aula, através da coleta de exemplos e 

comentários sobre essas práticas, publicados por profissionais do ensino de línguas em grupos 

de uma rede social. Finalmente, demonstra que, embora não relacionem as práticas à 

perspectiva da Translinguagem, os profissionais, em sua maioria, compreendem os aspectos 

cultural, afetivo e identitário nelas imbricados. 

 

Palavras-chave: translinguagem; práticas translíngues; perspectiva heteroglóssica; 

heteroglossia; ensino de línguas; educação; linguística aplicada. 
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Abstract 

 

 

For many decades, there has been a tacit agreement about an important aspect of language 

teaching in Brazil: for the efficient learning of additional languages (AdL), the primary 

language (L1) should be avoided in the classroom. This exclusionary practice has gotten 

stronger with the Communicative Approach (AC), mainly in EFL teaching. However, current 

studies in Applied Linguistics have turned toward Translanguaging, a set of theories and 

perspectives in which the understanding is that, opposing to the traditional monoglossic view, 

which considers languages as separate systems in mutual influence or interference, multilingual 

individuals have only one linguistic repertoire (the heteroglossic view), fed by and developed 

in all acquired or learned languages, and used in translingual practices to achieve effective 

communication in contact zones. This study turns its attention to the Translanguaging 

perspective as proposed by Suresh Canagarajah and Ofelia García, among others, and suggests 

a classification in accordance with responsiveness to this perspective by language teachers in 

Brazil. Further, the study analyzes the treatment given by the teachers to translingual practices 

in classrooms through examples and comments about them posted by language-teaching 

professionals on social media groups. Finally, this study shows that, although teachers do not 

relate those practices to the Translanguaging perspective, they, in majority, understand the 

cultural, emotional and identity aspects involved. 

 

Keywords: Translanguaging, translingual practices, heteroglossic perspectives, heteroglossia, 

language education, education, Applied linguistics. 
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1. Introdução   

  

 

Vivemos em um mundo de intensa globalização, de transformação e, em alguns 

momentos, enfraquecimento de fronteiras fixas, seja na migração, na comunicação, seja na 

propagação de uma ideia ou uma pandemia. 

 Nesse cenário, é inquestionável a relevância do aprendizado de línguas adicionais para 

o desenvolvimento pessoal, cultural, político e profissional dos indivíduos. Não se imagina um 

cidadão de qualquer país pensando, vivendo e trabalhando alheio aos acontecimentos em 

lugares tão distantes quanto, por exemplo, Brasil e China. Como se compartilha um vírus, 

compartilha-se também conceitos, ideias, palavras, sentimentos, cultura e política nas mais 

diversas línguas na grande aldeia em que a Terra se transformou com a internet e suas 

aplicações. 

 Em razão da demanda cada vez maior por cidadãos atuantes em um mundo de fronteiras 

fluidas, em condições de alto prestígio da língua inglesa e de empresas ativas no setor 

educacional, houve um expressivo crescimento no número de instituições de ensino de idiomas 

nos últimos vinte anos no Brasil. Das dezenas de cursos livres, passando pelas escolas bilíngues, 

fenômeno no mercado de Educação nas cidades brasileiras de médio e grande porte, até os 

cursos virtuais, modalidade em franca expansão no Brasil em tempos de pandemia, muitas são 

as opções para quem quer aprender a se comunicar em uma língua adicional, não importando a 

idade ou o poder aquisitivo. Os cursos livres e as escolas bilíngues promovem a fluência e 

assimilação cultural à figura do “falante nativo”, valorizando o uso exclusivo de língua inglesa 

(LI) e a perspectiva anglófona de um mundo monolíngue.  

 Diante da diversidade de ofertas e com a preocupação sobre a qualidade do ensino 

promovido, assim como suas dimensões ideológicas monoglóssicas, enxergamos a necessidade 

de estudar como pode também estar presente o multilinguismo nas abordagens pedagógicas 

implementadas nessas inúmeras instituições.  

 Ao longo de nossa experiência de quinze anos como professores de língua inglesa, 

constatamos que muitos cursos livres, escolas particulares regulares e escolas particulares 

bilíngues utilizam a Abordagem Comunicativa (AC) como base do seu projeto de ensino. Tal 

abordagem segue a tradicional visão monoglóssica do multilinguismo – ou seja, entende que 

cada língua adquirida e aprendida é um sistema linguístico em separado (MEGALE, 2005) na 

mente do falante. Nessa visão, existe a primeira língua de um lado, e uma (ou várias) língua 
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adicional (LAd) do outro, sem reconhecimento da possibilidade de se translinguar (GARCIA e 

WEI, 2014) - de mistura, de apropriação ou de sentimentos de pertencimento envolvendo essas 

línguas nomeadas no território nacional. 

 E, uma vez que o objetivo das instituições é tornar o indivíduo proficiente na língua 

adicional (LAd), seus projetos pedagógicos, baseados na AC, instruem que a LAd deve ser 

utilizada intensivamente durante as aulas, expondo o aluno a ela o máximo possível, de maneira 

a formar e desenvolver um vasto repertório léxico-gramatical naquele sistema, considerado 

separado e específico. Portanto, observamos que a AC não apenas desestimula (ainda que 

extraoficialmente) a presença da primeira língua (L1), como também trata essa presença na 

produção oral e escrita em LAd como “interferência ou transferência linguística” ou “erro” a 

ser excluído da apreciação e avaliação dessa produção.   

 Entretanto, apesar da determinação de exclusividade de LAd, constatamos que os alunos 

usam L1 durante as aulas em diversos momentos e pelos mais variados motivos, mencionados 

por colegas docentes em conversas sobre o assunto ao longo dos anos: por deficiência de léxico 

no nível iniciante, no esclarecimento de dúvidas sobre vocabulário ou estruturas gramaticais 

complexas nos níveis intermediário e avançado; e também na conversação não relacionada ao 

conteúdo - como em questões disciplinares ou administrativas da instituição (avisos, relatos, 

esclarecimentos, etc.). Além disso, a despeito das constantes explicações e correção dos “erros”, 

a presença de L1 permanece na produção dos alunos, principalmente oral, seja na versão pura 

e simples de estruturas ou de palavras e expressões, ou ainda no uso característico de tradições 

culturais, como demonstrado nos inúmeros exemplos colhidos em consulta a outros professores.  

 Se, então, a visão monoglóssica de multilinguismo que fundamenta a Abordagem 

Comunicativa não é capaz de contemplar a realidade do processo de aprendizagem, no qual os 

alunos recorrem a línguas diferentes em sua interação comunicativa, questionamos que outra 

orientação melhor expõe a inexistência de fronteiras fixas entre as línguas e que deveria 

fundamentar a abordagem e/ou o método utilizados no ensino no Brasil.  

 A partir de trabalhos acadêmicos realizados na pós-graduação, estreitamos o contato 

com a Translinguagem (TLG), conjunto de teorias e perspectivas que vem ganhando espaço no 

ensino de línguas desde os anos 90, com os estudos de linguistas como Ofelia García, Li Wei, 

Alastair Pennycook e Suresh Canagarajah, Antonieta Megale, Cláudia Hilsdorf, entre outros.  

 A Translinguagem tem profunda relação com a orientação ou perspectiva heteroglóssica 

do multilinguismo, que entende o indivíduo como dotado de um único repertório linguístico, 

construído e alimentado progressivamente por todas as línguas com as quais o falante tem 

contato e através das quais interage comunicativamente (MEGALE e CAMARGO, 2019). 
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 A TLG define prática translíngue como aquela na qual o indivíduo recorre a esse 

repertório único para significar o mundo e comunicar sentido (CANAGARAJAH, 2013), 

utilizando todos os vocábulos, estruturas e expressões (não importando se são ou até mesmo 

porque são) de línguas diferentes que o alimentam. 

 Portanto, entendemos que a presença da primeira língua durante o ensino-aprendizado 

de línguas adicionais é uma prática translíngue, consonante com a orientação heteroglóssica, 

em oposição à visão tradicional monoglóssica da Abordagem Comunicativa principalmente. 

Além disso, questionamos: 1) qual o tratamento dado pelos professores de línguas adicionais, 

majoritariamente em cursos livres, às práticas em sala de aula, principalmente em produção 

oral, que entendemos como translíngues; 2) se e como os professores recepcionam a perspectiva 

da Translinguagem.   

 Acreditamos que as práticas translíngues devem ser aceitas e autorizadas nas instituições 

de ensino de línguas adicionais, em prol de uma educação mais cidadã em termos afetivos, 

identitários, sociais, culturais e políticos, que demanda um tratamento holístico na formação 

dos indivíduos multilíngues.  

 Além disso, consideramos essencial contribuir, através de pesquisa acadêmica, para a 

formação de professores, de forma a promover um pensamento crítico a métodos e abordagens 

pedagógicos e a teorias linguísticas pertinentes ao ensino de línguas.    

 No presente estudo, revisamos conceitos de fundamental importância e a terminologia 

empregada na área de ensino de línguas, tal como: língua, primeira língua, língua materna e 

língua nativa; língua adicional, estrangeira e segunda língua; bilinguismo, multilinguismo e 

plurilinguismo; métodos e abordagens pedagógicos. Demonstramos, nessa revisão, nosso 

entendimento acerca de tais conceitos. 

 Confrontamos a visão monoglóssica e a orientação heteroglóssica do multilinguismo, 

ressaltando os aspectos que as diferenciam e em que medida entendemos a orientação 

heteroglóssica como a que melhor suporta o ensino de línguas adicionais, considerando o 

indivíduo em sua totalidade e responsável pela ampliação de seu repertório linguístico único. 

 Expomos os fundamentos dos métodos e abordagens tradicionais no ensino de línguas 

adicionais, tais como o Método Gramática-Tradução, o Método Audiolingual e Abordagem 

Comunicativa, que é utilizada na maioria das instituições de ensino no Brasil e sua relação com 

a visão monoglóssica tradicional.  

 Apresentamos a perspectiva da Translinguagem que abraçamos e seu acolhimento da 

presença de L1 como prática translíngue na ampliação do repertório linguístico único durante 
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o processo de aprendizagem. Mencionamos conceitos relacionados, tais como interlinguagem, 

interferência e transferência linguística, e como estes se distanciam ou aproximam da TLG.  

 Analisamos os exemplos da presença de L1 na produção em LAd, colhidos com colegas 

docentes e em nossa experiência profissional ao longo de 15 anos de ensino de língua inglesa, 

de forma a respondermos os questionamentos levantados em nosso trabalho. Elaboramos, a 

partir da análise da receptividade à perspectiva da Translinguagem, uma classificação das 

atitudes por parte dos professores de LAd. 

 Finalmente, propomos a continuidade de nossa pesquisa, com a elaboração de uma nova 

abordagem pedagógica que abrace a orientação heteroglóssica, com o intuito de possibilitar a 

melhor formação de indivíduos multilíngues.  
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2. Conceitos fundamentais 

 

 

 Os diversos estudos da Linguística Aplicada (LA), especificamente na área de aquisição 

e aprendizado de línguas, empregam termos distintos para conceitos de fundamental 

importância que, muitas vezes, provocam mais dúvidas e controvérsias que esclarecimento 

sobre o assunto. 

 Por isso, justificamos a terminologia adotada em nosso trabalho, ao revisarmos os 

conceitos de e as diferenças entre: primeira língua, língua materna e língua nativa; língua 

adicional, estrangeira e segunda língua; bilinguismo, multilinguismo e plurilinguismo.  

 Confrontamos a visão monoglóssica tradicional e a orientação heteroglóssica do 

multilinguismo, ressaltando os aspectos que as diferenciam ou as aproximam, e em que medida, 

em nosso entendimento, a orientação heteroglóssica é a que melhor suporta o ensino de línguas, 

considerando o indivíduo em sua totalidade e construtor de seu repertório linguístico único. 

 Finalmente, trazemos os conceitos de métodos e abordagens de ensino, uma vez que a 

instrução formal de línguas se dá através dos projetos implementados nas instituições por esses 

instrumentos pedagógicos. 

   

2.1. Línguas 

 

 Na presente dissertação, usamos a expressão primeira língua (L1) ao nos referirmos 

àquela que o indivíduo utiliza para representação da sua identidade e dos seus objetivos 

(CANAGARAJAH, 2013), aquela com a qual se sente mais confortável ao expressar-se, à qual 

recorre primária e intuitivamente nos momentos de interação comunicativa, em situações 

cotidianas, no contato com os outros indivíduos.  

 Como enfatiza Spinassé,  

 

[...] a língua com a qual se estabelece uma relação afetiva, a língua do dia a 

dia, [...], a que ele melhor domina, língua com a qual ele se sente mais à 

vontade... (SPINASSÉ, 2006, p. 5). 

 

 O termo primeira não estabelece uma relação de ordem de aquisição, mas significa a 

que o indivíduo primeiro recorre instintivamente na expressão e produção de sentido em sua 

interação cotidiana no grupo social.  
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 Outras expressões são utilizadas como sinônimos de primeira língua: língua materna e 

língua nativa. Contudo, percebemos que a equivalência entre os conceitos nem sempre é 

verdadeira.  

 Língua materna (LM) é a expressão que caracteriza aquela adquirida nos primeiros anos 

de vida, na convivência com o núcleo familiar imediato (mais próximo) e sobre a qual o 

indivíduo possui “intuições quanto à forma e ao uso” (Dicionário de Termos Linguísticos, 

2013). Há casos de indivíduos cujos pais falam línguas diferentes e ambas são adquiridas 

simultaneamente e com igual exposição. Portanto, a pessoa teria, pela definição do Dicionário, 

duas línguas ‘maternas’. Porém, acreditamos haver uma com a qual há maior identificação – 

essa será considerada sua primeira língua, de acordo com o conceito de Canagarajah que 

abraçamos.  

 Contestamos o termo materna, utilizado para identificar a língua adquirida no núcleo 

familiar imediato, que reproduz o pensamento conservador e já há muito ultrapassado de uma 

família composta por um homem (pai) e uma mulher (mãe), sendo esta responsável por ensinar 

as primeiras palavras aos filhos. Famílias são formadas por pai e mãe, dois pais, duas mães, 

avôs e avós, tios e tias, até mesmo pessoas sem vínculo sanguíneo, que se encarregam de ensinar 

sua língua à criança. Entendemos que a melhor terminologia para designar a língua usada no 

núcleo familiar imediato é língua familiar (LF) ou língua de família imediata. 

 Dubois (2002) caracteriza língua materna como aquela do processo de aquisição da 

linguagem e em uso no país de origem do falante – o que parece unir os conceitos de língua 

familiar e língua nativa, o que não necessariamente corresponde à verdade. 

 Língua nativa (LN) é definida como a que identifica o indivíduo com um grupo social 

e sua cultura. Por esse parâmetro, língua nativa pode ou não coincidir com a primeira língua ou 

mesmo com o conceito de língua familiar (GONZÁLEZ, 2008). De acordo com a definição de 

LN, todo indivíduo, nascido no Brasil e identificado com a cultura brasileira, independente da 

origem familiar, teria como língua nativa o português, situação que nem sempre acontece.  

 Segundo o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), além das duas línguas oficiais – a portuguesa e a de sinais (LIBRAS), temos 

aproximadamente outras 250 faladas no Brasil: as indígenas, as de imigração e as de 

comunidades afro-brasileiras. Desta forma, o indivíduo que nasce no território brasileiro, em 

uma família indígena, imigrante ou afrodescendente, terá a língua familiar diferente da língua 

“nativa”, oficial do seu local de nascimento. 
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 Portanto, diante das incompatibilidades observadas nos conceitos de língua familiar e 

língua nativa em relação à noção de confortabilidade e, em vários casos, de identidade, usamos 

a expressão primeira língua (L1) nesta dissertação.  

 Em contraponto à primeira língua, observamos os termos língua adicional, língua 

estrangeira e segunda língua.  As expressões encerram, em si, diferenças consideráveis. 

 Usa-se língua estrangeira (LE) para tratar das línguas diferentes da primeira, 

geralmente aprendidas em instrução formal, seja em escolas regulares ou em cursos livres, de 

maneira sistematizada (em menor ou maior grau), através de métodos e/ou abordagens 

pedagógicos e com um sistema avaliativo definido, por mediação de um professor ou instrutor. 

Dubois define língua estrangeira como aquela desconhecida durante o primeiro aprendizado e 

que se diferencia de língua familiar (DUBOIS, GIACOMO, et al., 2002). 

 Entendemos que o termo estrangeira, como define Dubois, carrega em si um sentido de 

estranhamento, de desconhecimento, do que é fora do próprio indivíduo e de sua realidade. 

Acreditamos que, uma vez que o indivíduo entra em contato com a língua diferente da sua 

primeira, ela passa a integrar, em maior ou menor grau, o repertório linguístico (único) do 

falante, deixando, por isso, de ser estranha a ele. 

 José Carlos Almeida Filho (1993, 2008, 2015) faz uma interessante observação sobre o 

termo estrangeira no sentido de estranhamento. Diz o autor:  

 

“A compreensão do termo se aperfeiçoa se o tomarmos como língua que só a 

princípio é de fato estrangeira, mas que se desestrangeiriza ao longo do tempo 

de quem se dispõe para aprendê-la. [...] dessa língua que apenas começa 

estrangeira para se construir gradualmente na experiência pessoal rica e 

educacionalmente compensadora”. (ALMEIDA FILHO, 2015, p. 19-20). 

 

 Alguns autores usam o termo segunda língua como sinônimo de língua estrangeira 

(Dicionário de Termos Linguísticos, 2013) (DUBOIS, GIACOMO, et al., 2002). Porém, 

entendemos que a denominação segunda melhor se encaixa para aquela língua adquirida 

simultaneamente ou em seguimento à primeira, que não é a língua de expressão primária do 

indivíduo, mas também não é uma língua “estranha”, aprendida na instrução formal.  

 Como no exemplo que citamos anteriormente, um indivíduo que tem família imediata 

de línguas diferentes e aprende ambas ao mesmo tempo ou em sequência, terá uma (a que 

chamamos primeira) de expressão primária, com a qual se identificará mais do que com a que 

chamados de segunda língua¸ a outra adquirida no ambiente familiar. 
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 Por fim, temos a expressão língua adicional (LAd). O vocábulo adicional produz o 

sentido da orientação heteroglóssica que encontramos na Translinguagem – ou seja, de (mais) 

uma língua acrescentada ao repertório linguístico do indivíduo. 

 Souto et al. (2014) consideram língua adicional como uma terceira língua (L3) 

adquirida e/ou aprendida pelo indivíduo, diversa da primeira e da segunda línguas. No entanto, 

conforme expressam os autores, ainda são tema de debate as reais diferenças entre as diversas 

expressões usadas: 

“Não existe, na verdade, uma ‘receita’ para a diferenciação entre primeira 

língua, segunda língua e língua estrangeira. O status de uma língua também 

pode variar com o tempo, é necessário apenas estabelecer uma outra relação 

com ela. Se uma criança que aprendeu o inglês como segunda língua na 

Inglaterra, muda para Portugal e a língua anglo-saxônica perde a importância 

na sua vida, a criança perde essa relação básica com ela, e ela pode se tornar, 

com o passar do tempo, uma língua estrangeira – se não for completamente 

esquecida.” (SOUTO, ALÉM, et al., 2014, p. 893) 

 

 

 Em consideração ao exposto neste item e em consonância com os teóricos da 

Translinguagem que, principalmente, fundamentam nosso estudo, utilizaremos a expressão 

língua adicional ao nos referirmos a qualquer língua adquirida e/ou aprendida, diferente da 

primeira língua do indivíduo.  

 

2.2.  Multilinguismo e plurilinguismo 

 

 Formalmente, bilinguismo refere-se à habilidade gramatical e comunicativa que um 

indivíduo tem em duas línguas – primeira língua (L1) e língua adicional (LAd), enquanto 

multilinguismo designa a mesma competência em três ou mais línguas (Dicionário de Termos 

Linguísticos, 2013). 

 Conforme o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR, 2007), padrão 

que mede o nível de compreensão e expressão oral e escrita de um falante em uma determinada 

língua, o multilinguismo é entendido, em nível individual, como o conhecimento que um falante 

tem de línguas diferentes – uma concepção estática e autônoma de línguas (CUMMINS, 2017) 

- alcançado através da oferta de ensino formal de línguas adicionais. No nível social, 

multilinguismo é a coexistência de línguas diferentes em um determinado grupo. Portanto, o 

Brasil é um país multilíngue, com suas 250 ou mais línguas faladas em território nacional.  
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 Crystal (2008) define multilíngue, que ele usa como sinônimo de plurilíngue, como a 

qualidade de uma comunidade de fala (nível social) que faz uso de duas ou mais línguas e de 

um indivíduo que tem tal habilidade, em contraste com monolíngue.  

 Cenoz e Gorter (2017) entendem multilinguismo como um fenômeno tanto social quanto 

individual. O termo refere-se, para os autores, à aquisição, ao conhecimento e ao uso de línguas 

diversas por indivíduos ou por comunidades em uma área geográfica específica. Os autores 

mencionam que o termo plurilinguismo é utilizado em alguns casos em referência ao 

multilinguismo individual, mas enfatizam que multilinguismo é mais comum nas dimensões 

social e individual.  

 Windle e Ferreira apresentam plurilinguismo como o uso de um repertório de recursos 

linguísticos originários de diferentes línguas, não considerando uma rígida divisão entre elas. 

Em consonância, os autores definem práticas plurilíngues como aquelas onde pode existir a 

presença de variedades linguísticas não-prestigiadas, formas aculturadas e modalidades 

misturadas (WINDLE e FERREIRA, 2019). 

 Ofelia García (2009) prefere a expressão bilinguismo dinâmico, que usa de forma 

similar ao que outros acadêmicos empregam plurilinguismo: o entendimento que, no século 

XXI, os cidadãos transnacionais, que cruzam fronteiras físicas e virtuais fluidas e atuam como 

agentes sociais, desenvolvem a habilidade (competência) de usar proficientemente (em menor 

ou maior grau) diferentes línguas e sua experiência em diversas culturas para a comunicação. 

Segundo a autora, a ideia central de plurilinguismo é um repertório variável e variado de 

práticas linguísticas que atendam a diferentes propósitos comunicativos.  

 Como é possível notar, os termos multilinguismo e plurilinguismo são frequentemente 

relacionados, embora alguns autores apresentem a diferenciação entre os conceitos. 

 Cummins (2017) define plurilinguismo como as relações dinâmicas e a mútua influência 

entre línguas (orientação heteroglóssica), com foco particularmente na interrelação e 

interconexão entre elas em nível individual (e não social) (CUMMINS, 2017), diferente do 

multilinguismo, que enfatiza o domínio distinto de cada língua tanto no grupo social quanto no 

indivíduo (visão monoglóssica).   

  Em nosso entendimento, o plurilinguismo vai além da habilidade em línguas de um 

indivíduo e da coexistência de línguas em uma comunidade. A partir do aprendizado e uso de 

uma língua e da cultura a ela relacionada, o indivíduo desenvolve um repertório linguístico 

único ou um repositório internacional de palavras (GARCIA, LIN e MAY, 2017), ao qual 

recorre com propósitos comunicativos e discursivos. Citando a definição do Quadro Europeu: 
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[...] essas línguas e culturas não ficam armazenadas em compartimentos 

mentais rigorosamente separados; pelo contrário, constrói-se uma 

competência comunicativa, para a qual contribuem todo o conhecimento e 

toda a experiência das línguas e na qual as línguas se interrelacionam e 

interagem. Um locutor pode, em diferentes situações, recorrer, com 

desembaraço, a diferentes partes dessa competência para estabelecer uma 

comunicação eficaz com um interlocutor específico (CEFR, 2007, p. 23) 

 

 

2.3.  Visão monoglóssica e orientação heteroglóssica 

  

 Quando estudamos a produção teórica sobre multilinguismo, encontramos referências a 

duas visões distintas sobre o tema – a monoglossia e a heteroglossia. 

 Heteroglossia, do grego hetero (diferente) e glossa (língua), é um termo relacionado 

tanto à linguística quanto à literatura, e é formalmente definido como:  

 a) o fato de existirem duas ou mais línguas ou tipos de uma língua em um lugar 

(Cambridge Dictionary, 2021);  

 b) a diversidade de vozes, estilos de discurso ou pontos de vista em um trabalho literário 

e especialmente um romance (Merriam-Webster Dictionary, 2021).  

 O Dicionário Cambridge informa ainda que a palavra foi primeiro utilizada por Mikhail 

Bakhtin para descrever as muitas vozes de uma língua, provavelmente em seu artigo “Discourse 

in the Novel” (1934). Segundo alguns textos recolhidos sobre o escritor russo, heteroglossia é 

uma tradução do russo raznorechie, e significa literalmente “variedade de discursos”. 

 Por oposição, monoglossia, do latim mono (único) e grego glossa (língua), significa uma 

única língua. Em português, usamos monoglota para qualificar o indivíduo que fala uma só 

língua, em oposição a poliglota, aquele capaz de falar duas ou mais. 

 A visão monoglóssica, também chamada de orientação fracional, entendimento 

monoglóssico ou ideologia monoglóssica, considera o monolinguismo como a norma - ou seja: 

todo indivíduo tem um sistema linguístico “principal” (primeira língua) e outros sistemas 

adquiridos ou aprendidos ao longo da vida (línguas adicionais) (GARCIA e WEI, 2014). Essa 

visão considera a primeira língua e a(s) língua(s) adicionais(s) como sistemas estanques e 

separados, aos quais o falante recorre quando necessário.    
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Figura 1 - Visão monoglóssica tradicional 

 

 

 

  

Fonte: POSSAS, 2021 

 

 Há duas correntes na visão monoglóssica. A corrente subtrativa defende o uso 

temporário da primeira língua dos alunos com o objetivo principal de formar indivíduos falantes 

da língua adicional dominante em um grupo social. A subtração da primeira língua é a 

consequência dessa visão (FLORES e BEARDSMORE, 2015). A segunda corrente, chamada 

aditiva, defende a criação de um bilinguismo equilibrado (balanced bilingualism), ou seja, o 

desenvolvimento por igual de competências nas duas línguas usadas na instrução formal 

(primeira língua e língua-alvo), e defende o bilinguismo per se, ainda que considere as línguas 

monoglossicamente (duplo monolinguismo). Para Flores e Beardsmore, a visão monoglóssica 

não é natural, mas sim produzida por um contexto sócio-histórico nacionalista e capitalista em 

expansão, desde a época das grandes colonizações e imposição linguística aos povos dominados 

pelas nações-Estado europeias. 

 Em contraposição, temos a orientação heteroglóssica, surgida a partir dos anos 1980, 

com as mudanças sociais e culturais de maior acolhimento da diversidade no mundo 

(re)globalizado, com novas relações promovidas por agentes sociais de diferentes 

nacionalidades, credos e cores, que usam línguas diversas para a comunicação e para participar 

interculturalmente nos mais variados contextos comunicativos (FLORES e BEARDSMORE, 

2015), na esteira dos novos movimentos políticos e econômicos mundiais - como a criação e o 

fortalecimento da União Europeia, por exemplo. Uma das principais características dessa 

diversidade, necessária e desejada nos cidadãos consumidores da Terra sem fronteiras, é estar 

em confronto direto com as ideologias linguísticas nacionalistas (visão monoglóssica).  

 A orientação heteroglóssica,  que tem como um dos principais expoentes a linguista 

Ofelia García (2009), considera que o indivíduo multilíngue é capaz de integrar o conhecimento 

de e sobre as várias línguas (MEGALE, 2005) (GARCIA e LIN, 2016) com as quais tem contato 

formal ou informal, de forma a desenvolver não múltiplos sistemas funcionando 

independentemente, mas um único repertório linguístico internacional, progressivamente 

alimentado a partir de e através do uso de todas as línguas adquiridas ou aprendidas que 
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L1 
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Sistema  

LAd n 
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interagem e crescem em termos de funcionalidade e em razão do contexto no qual a 

comunicação se insere, dos interlocutores envolvidos e do propósito comunicativo.  

 O multilinguismo da orientação heteroglóssica pode ser descrito como um processo 

contínuo (MEGALE, 2018), no qual a competência linguística se altera e se aprimora em 

relação direta e constante com os contextos cultural, social, educacional e linguístico do 

indivíduo. A orientação heteroglóssica entende o multilinguismo como a norma, como uma 

competência singular e complexa, e considera as práticas linguísticas desses agentes sociais um 

processo discursivo dinâmico e contínuo de produção de sentido. 

 

Figura 2 - Orientação heteroglóssica  

 

Fonte: POSSAS, 2021 

  

 Nossa observação de alunos, colegas docentes (a bem da verdade, das pessoas em geral) 

nos leva a abraçar a orientação heteroglóssica do multilinguismo, visto que essa perspectiva 

nos parece melhor explicar uma prática linguística promovida por um único repertório 

diversificado em termos de origem de palavras. É comum vermos pessoas usando, 

simultaneamente no mesmo enunciado, léxico da sua primeira língua e de uma língua adicional 

que lhe parece mais adequada e pertinente ao assunto em pauta, ao passo que voltam a empregar 

a primeira língua quando, por exemplo, significam conceitos e ideias em um âmbito mais 

pessoal ou afetivo. E, no mesmo fôlego, são capazes de verter, para uma língua adicional, gírias 

e expressões tão comuns da sua primeira língua. Essa diversidade nos faz acreditar em um 

repertório singular e complexo, em contínua e constante interação, de formação internacional - 

e não em compartimentos separados, como quer ensinar a visão tradicional monoglóssica. 

 A despeito da grande diferença entre as duas visões, podemos citar, como ponto de 

aproximação, o entendimento de que o aprendizado ideal de línguas se torna realidade com o 
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equilíbrio das quatro habilidades comunicativas (compreensão auditiva e escrita, produção oral 

e escrita) (GARCIA, LIN e MAY, 2017), que acionam simultaneamente o sistema único (ou as 

línguas adquiridas e aprendidas), formando a competência linguística (fluência ou proficiência). 

 

2.4.  Métodos e abordagens pedagógicos 

 

 Uma vez que o aprendizado de uma língua adicional acontece a priori através da 

instrução formal, seja nas escolas regulares (públicas, particulares e particulares bilíngues) ou 

em cursos livres, entendemos ser pertinente diferenciar os conceitos de método pedagógico 

(referente à prática) e abordagem pedagógica (relativa à teoria). 

 Método pedagógico ou de ensino caracteriza-se pela “sistematização de procedimentos 

que pudessem concretizar uma determinada visão de como se ensina e como se aprende uma 

língua” (BORGES, 2010, p. 398). São os modelos teóricos que apoiam a criação de currículos 

escolares e orientam os planos de aula para os diversos conteúdos ensinados. Eles abrangem a 

forma como tais conteúdos são transmitidos, os diferentes tipos de atividades direcionadas ao 

aprendizado e, até mesmo, a maneira pela qual os professores devem se relacionar com seus 

alunos. Ainda, são as práticas de ensino, como o planejamento de unidades de conteúdo, os 

materiais utilizados no ensino e as diferentes modalidades de avalição. 

 Citando Borges: 

“É só a partir de pesquisas científicas no campo da psicologia comportamental 

e da linguística estruturalista que o termo abordagem aparece, depois, 

nomeando o até então conhecido método audiolingual. Isso já sinalizava uma 

diferença conceitual importante entre os termos abordagem (teoria) e método 

(prática). Todavia, o termo método foi usado durante muito tempo como 

sinônimo tanto de filosofia (teoria), como de formas de agir (prática) através 

dessa filosofia”. (BORGES, 2010, p. 399) 

 

 Dentre os métodos de ensino mais relevantes, principalmente no Brasil, encontramos: 

tradicional, construtivista, o antroposófico (Waldorf), Montessori, freiriano (Paulo Freire). 

 O método construtivista é o um dos mais empregados nas escolas brasileiras. Nele, a 

construção do conhecimento se dá através do próprio aluno, de forma progressiva e utilizando 

conhecimentos e experiências prévios como base de novas vivências e descobertas. O método 

é caracterizado pela utilização de atividades interativas, muita pesquisa e experimentação 

constante para a formulação de hipóteses e a consequente resolução dos problemas levantados 

a partir da observação pessoal dos alunos diante da situação proposta pelos professores. O 
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objetivo principal da pedagogia construtivista é a formação de cidadãos autônomos e em 

permanente busca de respostas aos problemas e questões sociais e políticas. 

 Outro método com grande permeabilidade no Brasil é o Montessori, também chamado 

de pedagogia científica. Por esse método, os alunos são incentivados a buscarem respostas 

através da experiências de cunho científico, em ambientes controlados e de forma sistematizada, 

autonomamente em questão de escolhas e de responsabilidade pelo próprio aprendizado, 

desenvolvendo a independência e a capacidade de decisão. 

 Não podemos deixar de citar o método freiriano, comumente denominado de Educação 

Libertadora (FILATRO, 2018), baseado nas obras de Paulo Freire e em sua “Pedagogia do 

Oprimido”. O método leva os alunos a questionarem as verdades consideradas absolutas e a 

dialogarem constantemente entre si e com os professores na construção do próprio aprendizado.  

 Se o método é a visão prática de como ensinar, por sua vez, a abordagem de ensino é a 

filosofia, uma “força potencial capaz de orientar todas as decisões e ações da operação global 

de ensinar línguas” (ALMEIDA FILHO, 2015, p. 23) que norteia os métodos.   

 Para Almeida Filho, há abordagens de aprender (ou culturas), caracterizadas pela forma 

de estudar, “de se preparar para o uso e pelo uso real da língua-alvo que o aluno tem como 

‘normais’” (ALMEIDA FILHO, 2015, p. 22) e abordagens de ensinar, que são as tradições, 

social e institucionalmente marcadas, que se integram às características e contribuições 

individuais de cada professor. Menciona o autor que a abordagem de aprender pode não 

coincidir com a abordagem de ensinar de um professor, escola ou livro didático.  

 As abordagens mais relevantes do processo ensino-aprendizagem são: tradicional, 

comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural (FILATRO, 2018). 

 A abordagem sociocultural é aquela que fundamentou a Abordagem Comunicativa tão 

utilizada nos cursos livres brasileiros desde os anos 90 até hoje. Em suas características gerais, 

podemos citar que essa abordagem prioriza os aspectos sociais, políticos e culturais no contexto 

educacional.  

 No Brasil, o grande expoente da abordagem foi Paulo Freire, em cujas obras a Educação 

ganha um caráter amplo e não apenas limitada à escola, transformada por Freire em um local 

onde há crescimento mútuo de professores e alunos ao longo do processo de conscientização 

sociopolítica. Para o autor (FREIRE, 2013), o processo ensino-aprendizagem é instrumento de 

superação da relação de poder opressor-oprimido, o que exige condições de reconhecimento 

crítico dos papéis de sujeitos sociais e de problematização dessa relação de poder, na busca pelo 

desenvolvimento de uma consciência crítica e libertária.  
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 Um aspecto importante da abordagem sociocultural a mencionar é o grande incentivo à 

autonomia, levando o aluno a se tornar sujeito da própria educação. Além disso, a análise crítica 

de textos orais e escritos (STRECK, 2005) promove a produção de cultura e uma resposta ao 

contexto do grupo social e cultural em que os alunos (e o professor) se inserem. 
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3. A Translinguagem no ensino de línguas adicionais 

  

 

 Muitos professores de línguas adicionais relatam que, em diversos momentos das aulas, 

vários alunos (principalmente nos níveis iniciais) sentem a necessidade de recorrer à sua 

primeira língua (L1) para expressarem ideias e testarem conhecimento. Também observam a 

presença de L1 vertida literal ou aproximadamente na produção oral e escrita dos alunos em 

LAd, o que, de acordo com os critérios de correção nos syllabi e rubrics dos cursos e escolas, 

é marcado como “erro” e excluído do processo de apreciação e avaliação. 

 Uma vez que a maioria desses cursos e escolas adota a Abordagem Comunicativa (AC) 

como base de seu projeto pedagógico, analisamos a AC em suas principais características e 

propostas, e sua relação com a visão tradicional monoglóssica de multilinguismo, citando o 

tratamento recomendado pela abordagem quanto à presença de L1 na produção dos alunos. 

 Apresentamos a Translinguagem (TLG) e o conceito de prática translíngue, em sua 

fundamentação na orientação heteroglóssica de ampliação do repertório linguístico único 

durante o processo de aprendizagem. Mencionamos conceitos relacionados, tais como 

interlinguagem, interlíngua, interferência e transferência linguística, e como estes se 

aproximam ou se distanciam da teoria.  

   

3.1.  Ensino de língua inglesa no Brasil 

   

 Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, no início do século XIX, a 

Educação na colônia sofreu uma expressiva modificação, na esteira de uma nova ordem 

política-econômica-institucional (CASTRO, 2019) inaugurada com a elevação do território à 

categoria de metrópole. A intensa relação comercial com o Reino Unido e a necessidade de 

formação de uma força de trabalho para a área mercantil asseguraram a necessidade de incluir 

– além do estudo das línguas clássicas como latim e grego - línguas adicionais modernas como 

o inglês, alemão e francês no currículo das (poucas) escolas brasileiras, não mais sob égide dos 

jesuítas, mas no novo formato das Reformas Pombalinas (NETO, STRIEDER e SILVA, 2019) 

 Podemos identificamos três momentos de destaque nas concepções metodológicas para 

o ensino de línguas adicionais em geral e de língua inglesa em particular (ALMEIDA FILHO, 

2015) desde aquele momento, todas ainda com influência na formação de professores (em 

cursos livres ou em faculdades de Letras):  
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a) Métodos considerados ultrapassados, mas ainda com considerável adesão nas práticas 

pedagógicas, como os Métodos Gramática-Tradução e Audiolingual;  

b) Método comunicativo, hoje predominante através da Abordagem Comunicativa;  

c) Novos métodos ligados às viradas sociais e plurilíngues (letramento crítico e 

multiletramentos, teorias multilíngues e plurilíngues), fortemente baseados em projetos, trilhas 

educacionais e interdisciplinaridade.  

 

3.2.  Método Gramática-Tradução e Abordagem Gramatical 

 

 Desde o período das Reformas Pombalinas até a Segunda Guerra Mundial, o ensino de 

línguas adicionais, particularmente da língua inglesa, seguiu o Método Gramática-Tradução 

(MGT), fundamentado na Abordagem Gramatical (AG).  

 A AG centra-se na gramática normativa, na estrutura da língua, para desenvolver as 

habilidades linguísticas dos alunos. As aulas se caracterizam pelo foco constante na explicação 

de elementos gramaticais pelo professor, cujo protagonismo é redutor /excludente do tempo de 

participação dos alunos. Segunda Almeida Filho (2015), a AG é caracterizada como formal, 

sistêmica ou estrutural e era a mais praticada no mundo até o surgimento da Comunicativa, 

quando então se atualizou para Abordagem Gramatical Comunicativizada (AGC) – ou seja, 

“gramatical por natureza, na base, com características epidérmicas comunicacionais” 

(ALMEIDA FILHO, 2015, p. 8).  

 O Método Gramática-Tradução consiste na apresentação das regras gramaticais feita em 

L1 e a prática se resume à tradução de frases isoladas, extraídas de textos em língua adicional 

para a primeira língua e vice-versa. Pouca ou nenhuma atenção é dada ao conteúdo dos textos, 

ao contexto comunicativo ou de uso da língua. Da mesma forma, não há prática de pronúncia e 

produção oral por parte dos alunos (JALIL e PROCAILO, 2009) (ALMEIDA FILHO, 1986). 

A prática de produção escrita é limitada a frases e textos relacionados ao tópico do texto-base.  

 No início de sua aplicação, a tradução/versão era feita exclusivamente de textos 

clássicos da literatura da língua-alvo, considerados como suprema contribuição para o 

conhecimento da cultura dos países falantes da LAd (JALIL e PROCAILO, 2009). Note-se que 

havia uma preocupação em relacionar as similaridades entre a primeira língua e a língua 

adicional como processo de construção da habilidade de tradução e versão.  

 Ao longo da aplicação do MGT, os exercícios estruturalistas foram trabalhados de forma 

dedutiva, com explicação das regras pelo professor e com sua memorização e aplicação por 

parte dos alunos.  



31 

 

 Desde o início da aplicação de exames de acesso ao ensino superior no Brasil, houve a 

inclusão de exercícios de compreensão textual na prática pedagógica, embora realizados em 

L1, em função do formato das provas de língua adicional, principalmente após a criação do 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM).  

  A Abordagem Gramatical foi sendo paulatinamente rejeitada pelos teóricos, o que 

resultou no surgimento do Método Audiolingual como reação à ênfase desproporcional à 

estrutura gramatical, em detrimento da contextualização e uso funcional da língua adicional. 

Essa abordagem pode ser considerada monoglóssica, embora não haja impedimento formal ou 

oficial para o uso na sala de aula da primeira língua, considerando a língua adicional como 

objeto de estudo, em vez de meio de comunicação ou de afirmação identitária. 

 

3.3.  Método Audiolingual 

 

 O Método Audiolingual (MA) tem suas raízes no final da Segunda Guerra Mundial, 

quando os militares norte-americanos procuraram desenvolver um formato para o ensino de 

línguas adicionais de maneira que os alunos as aprendessem rapidamente.  O principal teórico 

foi Charles Fries, da Universidade de Michigan.  

 Também chamado de Auditivo-oral, em razão da ordem das habilidades trabalhadas 

prioritariamente e em sequência (FILATRO, 2018), o Audiolingual surgiu como uma reação à 

ineficiência do Gramática-Tradução e caracteriza-se como uma abordagem baseada na Teoria 

Behaviorista e no Estruturalismo Linguístico.  

 Essa abordagem instrucional enfatiza a formação de hábitos linguísticos através da 

constante repetição, prática e memorização de estruturas-padrão de forma isolada e a partir de 

contextos significativos em termos de uso de língua. Desta forma, é compreensível que a 

preocupação de Fries tenha sido a maior ênfase nas habilidades auditiva e oral, desprestigiadas 

pelo método anterior. 

 Como o outro método menos conhecido, Método Direto (MD), o Audiolingual reduz 

drasticamente o valor do uso da primeira língua, priorizando o “pensar na língua estrangeira” 

(JALIL e PROCAILO, 2009) como a melhor forma de desenvolver a comunicação na língua-

alvo. No intuito de desmotivar o emprego de L1, a estratégia para excluir a tradução é a 

utilização de ferramentas como imagens, modelagem e realia - objetos e atividades 

contextualizadas da língua adicional.  

 No MA, a gramática é apresentada por meio de situações artificiais, criadas 

especificamente para introdução de tópicos contextuais de uso da estrutura, que é repetida à 
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exaustão em exercícios, chamados drills, com objetivo único de automatização da língua 

adicional.  

 Ainda, os erros são corrigidos de forma imediata pelo professor e as respostas corretas 

recebiam reforço positivo, em consonância com o behaviorismo de Pavlov (JALIL e 

PROCAILO, 2009). 

 Com o desenvolvimento da Sociolinguística nas décadas de 60 e 70, os métodos Direto 

e Audiolingual foram sendo substituídos nas instituições pela abordagem que iria, de certa 

forma, revolucionar o ensino de línguas no Brasil – a Abordagem Comunicativa.  

 As mudanças foram impulsionadas, principalmente, pelo setor de cursos livres, em 

plena expansão a partir daquele momento. Existe uma forte ideologia monoglóssica nessa visão, 

uma vez que as línguas não são misturadas ou co-presentes em momento algum, e o ambiente 

ideal é considerado de reprodução fiel apenas da língua adicional. 

 

3.4.  Métodos Comunicativos e a Abordagem Comunicativa   

  

 A partir da década de 1970, com os estudos de Noam Chomsky, Dell Hymes, John 

Gumperz e outros sociolinguistas, o ensino de línguas adicionais alterou-se de forma bastante 

significativa pelo desenvolvimento dos métodos comunicativos, principalmente o 

Communicative Language Teaching (CLT), centrados no desenvolvimento da competência 

comunicativa - ou seja, no sentido produzido através da interação social.  

 Para os Sociolinguistas, o conceito de comunicação dissocia-se, naquele momento, da 

Teoria da Informação, prevalente até a década de 70, e se aproxima do entendimento mais atual: 

a comunicação como a forma de interação social intencional, através de uma linguagem 

(língua), que reúne exposição pessoal, construção e reconstrução de conhecimento e troca de 

informações (ALMEIDA FILHO, 2015).  

 Os teóricos defendiam a ideia do uso da língua em cenários sociais e o aprendizado de 

LAd, nesse ponto de vista, torna-se primordialmente uma questão de desenvolver a proficiência 

dos alunos em comunicar ou transmitir significado.  

 Canale e Swain (ALMEIDA FILHO, 1986) resumiram as propostas dos métodos 

comunicativos, esquematizada por Almeida Filho na Figura 3: 

a) O propósito essencial da linguagem é a comunicação. 

b) A forma gramatical vem depois do propósito comunicativo. 

c) Os interlocutores se preocupam com o uso pragmático da língua e não com regras 

formais. 
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Figura 3 - Competência Comunicativa 

 

 

Fonte: (ALMEIDA FILHO, 2015) 

  

 Os métodos de ensino comunicativo são baseados na premissa de que o aprendizado de 

LAd envolve não apenas o conhecimento de estruturas e formas da língua, mas também as 

funções e os propósitos a que a língua serve em diferentes situações de interação social 

(BORGES, 2010). Os métodos enfatizam o sentido, o significado produzido na e através da 

interação, mais do que a manipulação de formas gramaticais isoladas. 

 Em consonância com as propostas, a Abordagem Comunicativa atende às necessidades 

comunicativas dos alunos, promovendo oportunidades de engajamento em situações interativas 

intencionais, e os aspectos linguísticos são apresentados em razão dos aspectos mais universais 

(usos sociais).  

 Com a AC, deixou-se de lado a simples replicação de uma língua estruturalmente 

acurada através de exercícios de rotina, com pouca contextualização, como no Método 

Audiolingual, a partir da constatação de que os alunos do MA produziam enunciados 

gramaticalmente perfeitos, mas eram ineficientes na aplicação das estruturas e vocabulário em 

situações reais de comunicação (JALIL e PROCAILO, 2009).  
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 Destacamos que, para a Abordagem Comunicativa, todas as atividades propostas pelo 

professor devem:  

a) ser contextualizadas e centradas nos alunos e suas necessidades;  

b) promover o desenvolvimento da competência através de situações de comunicação 

real, de tarefas com significado pertinente à realidade dos alunos (personalização);   

c) ser um meio eficiente para o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas.  

 

 Ainda mais, as atividades do ensino comunicativo devem proporcionar “momentos de 

explicitação de regras e de prática rotinizante dos subsistemas gramaticais” (ALMEIDA 

FILHO, 2015, p. 56).  

 Com relação ao emprego de L1, os procedimentos da Abordagem indicam que deve 

haver uso criterioso da primeira língua, e que a tradução é permitida quando necessária e quando 

houver benefício para o aprendizado de LAd. Almeida Filho (1993, 2015) diversas vezes se 

refere à acomodação ou tolerância a L1: 

 

“[...] a tolerância esclarecida sobre o papel de apoio da língua materna na 

aprendizagem de outra língua, incluindo os ‘erros’ que agora se reconhecem 

mais como sinais de crescimento da capacidade de uso da língua.”. 

(ALMEIDA FILHO, 2015, p. 68) 

 

 O que constatamos na prática pedagógica, entretanto, ao longo de mais de uma década 

de ensino em cursos livres que adotam tanto o Método Audiolingual quanto a Abordagem 

Comunicativa, é o uso constante de LAd em todas as atividades e o forte desencorajamento no 

emprego de L1, embora haja sempre grande resistência por parte dos alunos em abandonar 

totalmente sua primeira língua, o que provoca tensionamento entre alunos e professor, 

acarretando muitas vezes uma rejeição à LAd e, até mesmo, abandono do aprendizado.  

 A maior dificuldade da aplicação da Abordagem Comunicativa, na opinião de Almeida 

Filho, é a deficiência de internalização da filosofia pelos próprios professores, visto que é mais 

complexa e multinivelada, exigindo maior conhecimento teórico e mais capacidade linguística 

em LAd, o que explicaria a presença (ainda) maior de L1 em algumas escolas públicas 

brasileiras, uma vez que a rede não conta com um número suficiente de professores proficientes 

(ALMEIDA FILHO, 2015). 

 A professora Antonieta Celani, um dos maiores expoentes da Linguística Aplicada e do 

ensino de línguas no Brasil, afirma que: 
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“Hoje, atuamos em uma era que os especialistas chamam de pós-método. 

Falamos em princípios e em diferentes possibilidades de implementá-los. De 

certo modo, para a questão da formação docente, isso complica a situação, já 

que é muito mais fácil pegar uma receita e aplicá-la. Agora, dependemos da 

análise do professor em relação ao que fazer diante da realidade em que estão 

inseridos seus alunos. [...] Não existe um método perfeito, até porque a 

eficácia depende do objetivo da pessoa ao aprender um idioma. A saída agora 

é entender por que, para que, como e o que ensinar - nessa exata ordem. A 

primeira resposta pode ser: porque a língua confere uma formação global ao 

indivíduo. Para quê? Até o 9º ano, ainda não há uma certeza. Então, a 

formação deve ser básica para permitir direcionamentos específicos 

posteriores. O como vai depender dos objetivos. Só então é possível definir os 

conteúdos a ensinar.” (CELANI, 2009, p. 1) 

 

 Em relação à presença de L1 em aulas de LAd, Celani sustenta que o essencial em uma 

aula de língua adicional, ainda não observável em várias escolas, é: 

 

“A conversação. O único momento real de comunicação se dá com ordens: 

abram seus livros. Em sala, continua-se falando em português e isso acontece 

pela falta de naturalidade com o idioma. O medo de a turma não entender não 

é desculpa. Senão, vira um círculo vicioso. É possível usar os dois idiomas, 

pelo menos, ou traduzir na primeira vez que empregar determinados termos.” 

(CELANI, 2009, p. 1) 

 

 A atenção para o contexto dos alunos distancia a abordagem de uma visão apenas 

monoglóssica. Porém, o objetivo é de uso exclusivo da língua adicional, num padrão de 

produção “nativo” em termos de sotaque e adequação pragmática e discursiva. 

 

3.5. Instituições de ensino de línguas e metodologias/abordagens   

 

 Há que se fazer uma importante distinção entre as diversas instituições de ensino de 

línguas adicionais atualmente no Brasil: 

a) Escolas públicas com ensino de LAds em sua grade regular; 

b) Escolas particulares regulares com ensino de LAds em sua grade regular; 

c) Escolas particulares autodenominadas bilíngues, mas que apresentam ensino em L1 

e uma carga horária maior de LAds; 

d) Escolas particulares bilíngues, com ensino majoritariamente em LAds; 

e) Cursos livres de idiomas tradicionais e virtuais. 
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 Como professores de língua inglesa, trabalhamos em quatro dos cinco segmentos acima 

e trazemos nossa experiência, de mais de 15 anos, a respeito de como é tratado o ensino nesses 

locais em relação a métodos e abordagens pedagógicos. 

 As escolas públicas, no Estado do Rio de Janeiro, tiveram um momento específico de 

interesse pelo ensino de língua inglesa principalmente. A partir do ano de 2014, com o evento 

da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, e nos anos de 2015 e 2016, em preparação para sediar 

os Jogos Olímpicos, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro implementou um programa de 

atualização do ensino de língua inglesa nos Ensinos Fundamentais I e II.  Houve um convênio 

firmado com uma empresa tradicional no segmento de cursos livres, que forneceu o material 

pedagógico e o treinamento aos professores, quase todos contratados por concurso 

especificamente para esse fim. 

 O programa consistia em uma carga horária maior da LAd na grade regular e na 

instrumentalização da língua, voltada principalmente para a comunicação com turistas que 

visitariam a cidade durante os eventos mencionados. O material pedagógico a ser utilizado foi 

preparado exclusivamente com base na Abordagem Comunicativa, adotada pela rede de cursos 

parceira da Prefeitura, e os equipamentos de suporte (televisão, aparelho de DVD e 

equipamento de som) foram instalados nas salas de aula.  Além disso, os professores foram 

instados a usar primariamente a LAd, mas não havia a imposição ou a orientação de exclusão 

de L1. 

 Infelizmente, o programa não foi adiante pelos mais diversos motivos. Dentre eles, 

podemos destacar que, no período de 2015/2016, o governo municipal decidiu que o sistema de 

aprovação automática deveria ser extinto e que todos os alunos receberiam uma carga de reforço 

escolar extra para que pudessem conseguir a aprovação regular nas provas finais daqueles anos. 

Os professores de LAd foram deslocados para a realização do reforço, diminuindo 

consideravelmente a carga horária de LAd (a volta do padrão anterior ao programa), o que 

desmotivou os profissionais contratados para aquele primeiro objetivo. 

 Outro motivo que precisa ser mencionado é a falta de estrutura de manutenção da 

Secretaria de Educação do Município do Rio para as salas de aula em geral. Os equipamentos 

foram sendo quebrados ou roubados e não foram consertados ou repostos. Como o material 

pedagógico era baseado majoritariamente em recursos audiovisuais, o trabalho em sala de aula 

foi se tornando cada vez mais difícil. Por fim, diante da pressão pela aprovação de todos os 

alunos, inclusive na disciplina de língua inglesa, rapidamente optou-se por retornar ao método 

tradicional de ensino de LAd no segmento público. 
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 Com relação às escolas particulares regulares, o objetivo principal, desde o Ensino 

Fundamental ao final do Ensino Médio, é a preparação dos alunos para o exame de acesso ao 

ensino superior – o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Um vez que, até o momento, 

as provas de LAds do ENEM são baseadas na leitura e compreensão de textos, com perguntas 

e respostas na primeira língua, é padrão que as escolas particulares centrem seu método de 

ensino na gramática normativa, aquisição de vocabulário e compreensão de textos. Com 

algumas exceções, o ensino de LAds nessas instituições é feito em primeira língua (com 

algumas intervenções em LAd), uma vez que há um grande desnivelamento entre os alunos – 

ou seja, em uma mesma sala de aula de ano regular, há alunos que não têm conhecimento algum 

da língua e outros que já frequentam cursos livres, com níveis diferentes de conhecimento da 

LAd. Portanto, ainda que diversos professores procurem implementar aspectos comunicativos 

na sua prática pedagógica, o método utilizado é o mais próximo do Método Gramática- 

Tradução (MGT).   

 Nas escolas autodenominadas bilíngues, que têm o ensino das disciplinas em L1 e uma 

carga horária maior de LAd (na grade regular ou em contraturno), há geralmente uma parceria 

firmada com redes de cursos livres, que assumem o ensino da língua, trazendo seu próprio 

material didático, recursos audiovisuais e professores. Portanto, nas instituições, há forte 

presença da Abordagem Comunicativa, adotada pela maioria das redes. Em grande parte das 

escolas, os alunos são separados de acordo com o nível de proficiência através de testes de 

nivelamento e o ensino é realizado no mesmo formato da rede de cursos livres parceira. Em 

algumas poucas escolas, os alunos não passam por esse processo de nivelamento e são 

agrupados pelo ano escolar, o que ocasiona o mesmo problema de diferentes níveis na mesma 

sala, observado nas escolas públicas, principalmente porque os professores usam 

exclusivamente LAd na aula. 

 Nas escolas bilíngues per se, geralmente os alunos iniciam a vida escolar ainda nos 

primeiros anos da Educação Infantil, o que os leva a uma proficiência homogênea, evitando o 

problema de desnivelamento. Todas as disciplinas, com exceção da língua portuguesa e outra 

língua, são ensinadas na língua adicional padrão da escola – seja a língua inglesa, como a The 

British School e a Escola Americana, ou a língua francesa, como no caso do Liceu Franco-

Brasileiro, todas no Rio de Janeiro, e a Canadian School em Niterói. Muitos dos professores 

atuantes nas escolas bilíngues são nativos dos países de língua adicional, o que desestimula 

bastante o uso de língua portuguesa em sala de aula, conforme informações que obtivemos. 

Ainda assim, os alunos que têm o português como L1 fazem uso dele entre si. 
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 Com relação aos cursos livres, a grande maioria adota a Abordagem Comunicativa – 

com exceção de uma rede em atividade desde os anos 80, que ainda utiliza o Método 

Audiovisual, recentemente repaginado com alguns aspectos comunicativos – e, portanto, 

impõem ou orientam seus professores a excluírem L1 da sala de aula.  

 Para o melhor entendimento das perspectivas dos docentes de LAd no Brasil, sobre 

língua e sua relação com ensino e sociedade, é preciso destacar a grande importância de certas 

versões da Abordagem Comunicativa nesse setor da Educação.  

 Apesar de diversificado, o mercado de ensino de línguas caracteriza-se pela 

centralização do seu currículo e a valorização de um padrão único e replicável nas unidades 

(filiais) da empresa ou rede. Portanto, cursos livres costumam exercer um alto grau de controle 

sobre as práticas dos docentes, valorizando a fluência, a pronúncia e uma produção “nativa” ou 

“natural” da língua-alvo, que apaga traços linguísticos e identitários dos alunos.  

 Ainda, em grande parte dos cursos livres, os syllabi deixam pouco espaço de manobra 

para que o professor insira técnicas ou procedimentos de outros métodos ou abordagens. Por 

exemplo: Uma vez que a Abordagem Comunicativa não recepcionou a prática de drills, estes 

são pouco utilizados nas redes. Como observamos ao longo de nossa experiência, corroborados 

por outros colegas docentes, a prontidão de resposta sofreu, por isso, um severo impacto. 

Diversos professores procuram oportunidades de inserirem drills em seu plano de aula, ainda 

que tal procedimento não conste da metodologia do curso.  

 Porém, em algumas redes, através da observação de aulas por parte de coordenadores 

pedagógicos, qualquer modificação na metodologia é fortemente desestimulada. Não há, 

portanto, autonomia verdadeira na prática pedagógica.  

 Como é possível observar, as condições de trabalho e de ensino-aprendizagem nos 

cursos livres são bastante distintas de outros segmentos.  

 Primeiramente, existe o objetivo linguístico bastante claro e limitado por parte das redes 

de ensino de idiomas e, muitas vezes, por parte dos alunos, concentrados na proficiência 

chamada “nativa”. O foco exacerbado na fluência de falante nativo orienta toda a elaboração 

do curso – desde a contratação de professores1 após um treinamento eminentemente 

comunicativo, perpassando pela elaboração e produção do currículo (syllabus), até a imposição 

não-oficial aos professores da exclusão de L1.  

 Há ainda um marketing dos cursos livres voltado para um método tido como exclusivo 

e eficiente frente aos competidores. A maioria das redes produz o próprio material didático 

 
1 Alguns cursos e escolas priorizam a contratação de professores nativos (britânicos, estadunidenses, etc.) e 

utilizam esse critério como parte do marketing na divulgação em redes sociais. 
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(livros, recursos audiovisuais, material de apoio) de forma a adequá-lo aos seus syllabi. 

Recentemente, parte desse material tem sido divulgada nas redes sociais – principalmente, no 

Instagram – como chamariz para a metodologia exclusiva da rede e como amostra da 

abordagem voltada para uma eficiente comunicação na língua-alvo.  

 Portanto, muitos elementos das abordagens pedagógicas entram em conflito com as 

normas do setor do ensino.  

 Ao mesmo tempo, as visões de língua e sociedade não são estáticas e sofrem alterações 

ao longo do tempo, e com o contato linguístico e cultural, ainda mais forte no momento atual 

do que na época do surgimento dos métodos clássicos e das grandes redes de cursos livres.  

 Alunos e professores não mais dependem do DVD e das aulas para terem acesso à língua 

adicional, que pode estar presente de forma intensa e íntima na vida dos alunos e dos docentes 

das mais diversas maneiras. Como citam Windle e Ferreira (2019), através do intenso contato 

linguístico, não apenas a língua inglesa apresenta novas roupagens a partir das práticas 

translíngues (denominadas plurilíngues pelos autores), como a própria língua portuguesa – L1 

para a maioria dos brasileiros – já mostra sinais de forte presença do inglês e outras línguas no 

repertório do povo do Brasil: seja na saudação “Hasta la vista”, imortalizada por Arnold 

Schwarzenegger no cinema; seja pela modalidade de entrega de alimentos adorada pelos 

brasileiros e tão utilizada em tempos de pandemia, o famoso delivery; seja pelo “vício” 

adolescente coletivo em jogos virtuais; seja pela música predominantemente estadunidense; ou, 

mais recentemente, pela invasão das plataformas de transmissão de filmes, razão pela qual usa-

se, cada vez mais no Brasil, a palavra streaming e o novo verbo em língua portuguesa, streamar.  

 Entretanto, vemos que, mesmo no século XXI, após inúmeros estudos e pesquisas na 

área de ensino e de tantas evidências de que práticas translíngues são uma realidade em zonas 

de contato linguístico em geral e salas de aula em particular, continua-se debatendo a 

aplicabilidade e a pertinência da presença da primeira língua em aulas de línguas adicionais. 

Muito embora a maioria dos métodos e abordagens firme posição contrária à presença de L1, 

as crenças e práticas estão em mudança para novos paradigmas. 

 Caminhos para outras concepções estão presentes em um expressivo volume de 

trabalhos, mostrando as limitações da visão tradicionalista monoglóssica e seu caráter 

ideológico. Assim, as críticas podem mostrar direções para a pesquisa de práticas contra-

hegemônicas, de orientação heteroglóssica e mais holística, que podem estar em conflito com 

as normas institucionais e, até mesmo, em confronto com as expectativas dos alunos. 
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3.6.  Novos métodos e abordagens 

 

 Nas últimas décadas, novas abordagens têm surgido a partir da Comunicativa. Podemos 

citar: a Aprendizagem pela Ação, o Ensino Baseado em Tarefas, entre outras.  

 No entanto, resguardadas suas diferentes práticas e particularidades, todas baseiam-se 

fortemente na troca comunicativa entre os indivíduos, seja para a execução de tarefas 

específicas ou de ações baseadas na interação social do mundo globalizado. 

 B. Kumaravadivelu afirmava, em seu artigo de 1994, que havia uma tendência de, em 

termos de ensino de línguas adicionais, nos afastarmos da concepção tradicional de método em 

direção a uma condição chamada de Pós-método (postmethod condition), que traria mais 

conhecimento, habilidade e autonomia aos professores, empoderando-os de forma que eles 

próprios elaborassem e definissem uma alternativa relevante, sistemática e coerente ao método 

ou abordagem pedagógica de trabalho, baseada em pragmatismo fundamentado. O resultado 

pretendido é uma estrutura aberta, baseada em percepções teóricas, empíricas e pedagógicas 

que os permitam teorizar a partir da prática e praticar a teoria (KUMARAVADIVELU, 1994). 

Tal estrutura dá condições aos professores para que elaborem estratégias (macro e micro) e 

técnicas para tornar mais efetivo o aprendizado de uma língua adicional. Os métodos e 

abordagens tradicionais não devem ser usados em sua forma pura, uma vez que não se originam 

da prática e experimentação, mas são construídos artificialmente e transplantados para a sala de 

aula, o que resulta frequentemente em rejeição.  

 Tal concepção de Pós-método encontra eco em nossa experiência profissional. 

Constantemente, temos observado que também outros professores tomam as rédeas de sua 

prática e decidem, muitas vezes baseados apenas em tentativa e erro e sem a necessária 

teorização, elaborar a melhor alternativa, resultado de “retalhos” extraídos dos mais diversos 

métodos e abordagens, que suporte e seja mediadora da construção efetiva do conhecimento e 

das habilidades dos seus alunos.  

 Citamos um exemplo prático. Observamos que, dissociando-se do Método 

Audiolingual, a Abordagem Comunicativa ignora os exercícios de repetição (drills), 

privilegiados no MA para formação do hábito linguístico. A partir da cuidadosa análise desse 

princípio da CA, concluímos que muitas vezes falta ao aluno a prontidão necessária em 

determinadas situações.  

 Notamos, ao longo de vários anos de ensino, que a reiteração acontece pela falta de 

correção on the spot (estratégia que é pouco utilizada na CA) e pela falta de prática de estruturas. 

Enquanto no MA os alunos repetem e criam a resposta (também no caso de short answers), na 
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CA, privilegiando a fluência, tais questões não são corrigidas com a mesma frequência. 

Recorrendo à autonomia que vem da experiência, os professores têm optado por um meio 

termo: há momentos em que a construção da fluência requer ignorarmos os slips, e há outros 

momentos em que drills (embora em formatos diferentes dos exercícios descontextualizados do 

MA) são necessários para o aprimoramento das habilidades de resposta. 

 Desta forma, muitos professores escolhem dissociar-se de alguns dos princípios dos 

métodos ou abordagens pedagógicos, solidamente monoglóssicos, e utilizam uma combinação 

de estratégias e técnicas de todos eles, principalmente na orientação heteroglóssica, em prol da 

eficaz aprendizagem de LAd, o que inclui, muitas vezes, a presença de L1 para, principalmente, 

o suporte (scaffolding) à língua adicional ou esclarecimentos de conteúdos mais complexos.  

 

 3.7. Primeira língua como suporte (scaffolding) 

 

Em Educação, scaffolding se refere a uma variedade de técnicas pedagógicas, 

utilizadas para apoiar os alunos no aprendizado de conteúdo de forma progressiva e promover, 

como objetivo final, a autonomia do indivíduo em termos de aprendizagem (GONZÁLEZ, 

2008).  

O termo da língua inglesa pode ser traduzido por “colocação de andaimes”, 

metáfora que descreve um construto teórico no campo da Educação em geral e ensino de línguas 

em particular. Representa o processo empregado na construção progressiva de conhecimento, 

mediante um apoio temporário, fornecido pelo professor ou instrutor, que é retirado 

paulatinamente à medida que os alunos vão se tornando mais autônomos. No entanto, a 

terminologia tem sido empregada de forma ampla, referindo-se a qualquer apoio ou suporte 

educacional. 

O conceito de scaffolding na área educacional surgiu por volta dos anos de 1970, 

associado ao psicólogo Lev Vygotsky e seu trabalho na Teoria Sociolinguística, principalmente 

o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (Zone of proximal development - ZPD). Tal 

conceito é essencial ao scaffolding.  

Segundo Vygotsky, há dois níveis de desenvolvimento cognitivo: o nível real e 

o nível potencial. A ZPD representa a distância entre o nível real de desenvolvimento, 

determinado através da solução individual de problemas, e o nível potencial, estabelecido 

mediante a execução de tarefas com a ajuda de adultos ou a colaboração de pares com níveis 

mais elevados de conhecimento (GONZÁLEZ, 2008). Na Figura 4, identificamos o esquema 

relativo à ZPD: 
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Figura 4 - Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

Fonte: MEC – Brasil - http://basenacionalcomum.mec.gov.br 

 

 

A partir dessa perspectiva, entendemos scaffolding como o apoio temporário e 

dinâmico dentro da zona de desenvolvimento proximal.  

Diferente da noção de utilização de andaimes na construção civil, onde as 

mesmas estruturas podem ser empregadas para construção de edificações semelhantes entre si, 

o scaffolding em Educação e seus campos relacionados, na perspectiva da Teoria 

Sociolinguística, não é uma estrutura rígida, mas sim, um suporte detalhadamente ajustado ao 

progresso dos alunos, com o propósito de ajudá-los a se tornarem autorreguláveis. 

Além do suporte ao desenvolvimento do conhecimento, outro importante 

objetivo do scaffolding é a redução das emoções negativas e da autopercepção que os alunos 

tendem a desenvolver quando se sentem frustrados, intimidados ou desencorajados diante de 

dificuldades no aprendizado. O scaffolding provê a assistência, direção ou entendimento que os 

alunos necessitam para ultrapassar os obstáculos e progredir no processo de aprendizagem de 

maneira a reduzir o estresse e a rejeição à disciplina estudada. 

A técnica de scaffolding é uma estratégia em educação geral, podendo ser 

empregada em aulas de qualquer matéria pertencente à grade curricular. O procedimento, 

algumas vezes, é confundido com diferenciação, que se refere à ampla variedade de técnicas 

pedagógicas e adaptações que os educadores empregam para instruir um grupo diversificado de 

alunos com diferentes necessidades de aprendizagem, no mesmo curso ou sala de aula. Um 

exemplo de diferenciação é a adaptação do material didático para alunos autistas e portadores 

de necessidades especiais. O scaffolding e a diferenciação compartilham objetivos – como 
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auxiliar os alunos na construção de conhecimento – e podem ser combinados a ponto de se 

tornarem indistinguíveis. 

Diversos autores referem-se ao scaffolding conceitual no aprendizado como a 

técnica que permite e encoraja a construção de ideais e conceitos a partir de uma estrutura, de 

forma que cada ideia ou conceito vai emergir de um anterior. O conhecimento prévio que o 

indivíduo tem de L1 é empregado com cada novo bloco de conhecimento aprendido em LAd. 

Como exemplo, os alunos imigrantes que já possuem as habilidades essenciais em escrita, 

leitura, compreensão em sua primeira língua têm uma vantagem quando aprendem uma nova 

língua, especificamente nas áreas necessárias para o desenvolvimento escolar ou no ambiente 

de trabalho.  Essa premissa é a mesma usada pelos educadores bilíngues ao encorajar os alunos 

a utilizarem a base de entendimento de L1 e aplicar tal conhecimento no uso de LAd.   

Estudiosos da educação bilíngue, Gonulal e Loewen apoiam o uso da primeira 

língua nas salas de aula como uma técnica de scaffolding. Dizem os autores: 

 

“Se o aprendizado é uma mudança de conhecimento – se movendo de algo 

que já é conhecido para algo novo – então, a língua nativa já compreendida 

pelo aluno é um bom ponto de partida. Professores que são bilíngues alternam 

para a língua nativa dos alunos como uma estratégia de scaffolding para 

guiar seus alunos no aprendizado da matéria e na língua inglesa e seu 

letramento.” (GONULAL e LOEWEN, 2018, p. 228) 

 

Portanto, os professores de LAd podem recorrer à estratégia de scaffolding para 

esclarecer ou elaborar conceitos. Além disso, o uso da primeira língua entre pares (alunos) como 

forma de scaffolding colaborativo tem se mostrado benéfica, uma vez que é representativa do 

aprimoramento das competências, já que os alunos são capazes de empregar ambas as línguas 

para uma comunicação efetiva em sala de aula. 

Há diversas formas de scaffolding: o verbal, através de modelagem; paráfrase; 

think-aloud (uma espécie de brainstorming) e o reforço de definições contextuais; e o 

scaffolding procedimental, através de estruturação das instruções de forma a estimular maior 

independência nos alunos. Ainda, o scaffolding pode ser fornecido individualmente a cada 

aluno ou em grupos. 

Uma das principais estudiosas do scaffolding em educação bilíngue, Pauline 

Gibbons inicia seu livro com uma interessante afirmação: 
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“Bons professores também levam os alunos às alturas e os ajudam a ganhar 

confiança, mas através do suporte [scaffolding] que fornecem, preparando-

os para o sucesso mais do que permitindo sua queda”. (GIBBONS, 2015, p. 

3) 

 

 

A autora coloca grande importância na visão social do ensino-aprendizado, que 

afasta a polarização existente entre duas visões opostas: o ensino centrado no professor (visão 

tradicionalista) e o que prioriza o protagonismo dos alunos (visão corrente em Educação). No 

entendimento de Gibbons, há que se promover um ensino unificado, no qual tanto professores 

e alunos são participantes de um processo colaborativo. Desta forma, os resultados obtidos 

pelos alunos não são simples decorrências de aptidão, conhecimento prévio e motivação 

individual, mas consequências das estruturas social e linguística construídas em função do 

aprendizado. As estruturas são o objetivo principal do scaffolding, de importância crucial no 

sucesso escolar dos alunos (GIBBONS, 2015). Para ela, a estratégia corresponde à assistência 

temporária através da qual o professor auxilia os alunos a entenderem como fazer algo, de forma 

que, posteriormente, os alunos sejam capazes de completar uma tarefa semelhante de maneira 

individual.  

Gibbons apresenta o diagrama construído por L. Mariani (1997), ilustrando a 

relação entre o grau de desafio intelectual da tarefa a ser executada e o grau de scaffolding 

fornecido pelo professor, com seus principais aspectos cognitivo e emocional.  

Na Figura 5, verificamos que, quanto maior o suporte, menores são os índices 

de frustração e desengajamento da tarefa planejada. Nota-se no diagrama a menção à zona de 

desenvolvimento proximal (ZPD) de Vygostky, noção que apresenta o aprendizado como algo 

conquistado através de colaboração, onde um participante com mais experiência (professor ou 

aluno mais avançado) apoia o outro participante (aluno menos avançado) nos aspectos da tarefa 

que tal participante ainda não é capaz de desenvolver por si só.  
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Figura 5 - Quatro zonas de ensino e aprendizagem (Mariani 1997) 

 

Fonte: Gibbons, 2015 

 

A autora ainda especifica diversas formas de scaffolding que os professores 

podem fornecer, tais como: esclarecimentos, questionamentos, modelagens, brainstorming¸ em 

um constante diálogo com seus alunos. A bem da verdade, o principal aspecto relativo ao 

suporte é a verdadeira interação entre professor-aluno e aluno-aluno, uma das mais importantes 

características da Abordagem Comunicativa ora utilizada na maioria das escolas de idiomas no 

Brasil. 

Patsy Lightbown e Nina Spada (2017) afirmam que o conhecimento prévio de 

L1 pode ser uma vantagem para o aprendizado de LAd, à medida que os alunos já têm uma 

ideia de como uma língua funciona. É seguro concluir que, quando alcançam um determinado 

estágio de desenvolvimento em LAd, os alunos percebem uma similaridade crucial entre as 

línguas, momento a partir do qual tendem a generalizar o padrão de L1 e cometer mais erros 

em LAd por conta dessa influência.  

Dois aspectos de L1 que influenciam positivamente no aprendizado de LAd, 

segundo as autoras, são a maturidade cognitiva e a consciência metalinguística, que permitem 

a solução de problemas e o engajamento dos alunos na discussão a respeito da língua.  

Não há dúvida que os alunos recorrem a padrões de L1, à medida que tentam 

compreender as complexidades de LAd, o que acarreta uma interação entre os padrões 

firmemente estabelecidos de L1 e os novos padrões aprendidos de LAd. A aprendizagem, 

portanto, é construída a partir de conhecimentos já solidificados. Como relatamos em nossa 

experiência pedagógica, o uso de L1, pontualmente e principalmente para esclarecimento de 

dúvidas, fornece o scaffolding para a construção de conhecimento. 
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Dentre os estudos da prática de scaffolding em primeira língua (primary-

language support - PLS), relativos não apenas ao aprendizado de língua inglesa, mas de 

instrução bilíngue em geral, Wayne Wright (WRIGHT, 2008) destaca o objetivo principal de 

tal prática, que é fazer a instrução em língua adicional o mais compreensível possível para os 

alunos, de forma que eles possam aprender o conteúdo transmitido e a língua propriamente dita. 

A PLS maximiza a instrução de conteúdos em língua inglesa e permite que os 

alunos a aprendam de forma mais efetiva. Além disso, a PLS parte da premissa de construção 

de conteúdo sobre conhecimentos anteriormente adquiridos (schema theory), ativando, através 

de L1, estruturas mentais ou categorias responsáveis pela memória ou aprendizado (schemas). 

Tal acesso às schemas prepara os alunos para aprenderem mais sobre o tópico ensinado em 

LAd. O scaffolding em L1 é empregado momentaneamente e retirado progressivamente, uma 

vez que os alunos sejam capazes de trabalhar exclusivamente em LAd com o conteúdo em 

questão. 

Outro estudioso, Keith Baker (BAKER e WRIGHT, 2017), a partir de seus 

trabalhos em educação bilíngue, sugere que de 10% a 30% do tempo de instrução em salas de 

aula devem ser reservados para a PLS, principalmente em programas de imersão em língua 

inglesa. Dentre os benefícios listados pelo autor, apontamos: a PLS torna o aprendizado mais 

confortável para os alunos; os auxilia a superarem mais facilmente os obstáculos de 

comunicação com os professores; aumenta a autoestima dos alunos; e maximiza a eficácia da 

instrução.  

Também apontamos a técnica conhecida como preparação-revisão (preview-

review), empregada por alguns minutos antes e após cada lição, com o objetivo principal de 

maximizar a compreensão de LAd. A técnica consiste em uma breve conversa em L1 para ativar 

os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tópico. Da mesma forma, ao final da aula, o 

professor deve revisar brevemente, também em L1, as ideias-chave da lição para verificar o 

entendimento dos alunos.  

No entanto, acreditamos que a aplicação prática da técnica condiz mais com 

educação bilíngue propriamente dita – na qual o conteúdo geral do currículo é transmitido em 

LAd – do que com ensino da língua adicional em cursos livres, por exemplo. Porém, um aspecto 

é muito relevante como um dos benefícios da PLS: a prática veicula uma forte mensagem aos 

alunos de que sua primeira língua é valiosa e um recurso viável para aprendizagem, aumentando 

a autoestima e diminuindo o preconceito linguístico. 

 O fenómeno de scaffolding deixa espaço para uma orientação heteroglóssica; porém, a 

mistura de línguas é considerada apenas como uma fase no processo de aprendizagem e não 
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como elemento natural ou aceitável da produção final, competente, ou adequada às situações 

além da sala de aula. Nesse sentido, o scaffolding ocupa um lugar de ambiguidade ou de “meio 

termo” em relação à orientação heteroglóssica, pois tende a distanciar professores de um 

posicionamento contra o uso de L1, sem necessariamente problematizar os conceitos de língua 

ou de adequação linguística. A distinção entre scaffolding, se estendemos o sentido para 

qualquer suporte à compreensão e participação, e Translinguagem, também entendida em 

termos de recursos permitindo a participação interacional, nem sempre é completa. 

 

3.7. Translinguagem 

 

 O termo translinguagem surgiu em 1994 com o pesquisador galês Cen Williams em seu 

estudo sobre a prática pedagógica em Educação Bilíngue (EB), na qual duas línguas (inglês e 

galês) eram usadas deliberadamente em diferentes situações comunicativas e com diferentes 

propósitos em sala de aula (GARCÍA, 2009). O objetivo da prática era utilizar a primeira língua 

(galês) para reforçar o aprendizado da língua adicional (inglês) e, desta maneira, construir e 

desenvolver o conteúdo e a produção linguística dos alunos em ambas as línguas.  

 Williams definiu translinguagem como a prática pedagógica na Educação Bilíngue de 

compreensão (input) em uma língua e a produção (output) em outra, permitindo que os alunos 

progridam em ambas, ainda que não em proporções iguais. O propósito, mais do que o ensino 

da língua-alvo, era o aprendizado efetivo do conteúdo envolvido.  

 Colin Baker (2001, 2017), um dos teóricos da Educação Bilíngue, aponta algumas 

vantagens para a Translinguagem desenvolvida por Williams. Em primeiro lugar, a prática 

promove um aprendizado mais amplo e mais profundo do conteúdo em questão, uma vez que 

a compreensão e a produção acontecem em línguas diferentes, o que requer um entendimento 

verdadeiro e mais internalizado – “conteúdo processado e digerido”, para usar os termos 

originais de Williams (BAKER, 2001).  

 Assim, a presença da primeira língua no processo de aprendizado de uma língua 

adicional funciona com suporte (scaffolding) na ampliação do vocabulário e das estruturas 

gramaticais a serem empregadas em determinadas situações. O processo foi descrito por 

Williams da seguinte forma: Na introdução de um tópico, a apresentação oral e escrita (input) 

é feita na primeira língua (L1), com associação de ideias e conceitos (através de recursos 

pedagógicos diversos) aos vocábulos e estruturas da língua adicional (LAd). O processamento 

e o entendimento da situação são iniciados nesse momento. A partir da apresentação, a fase de 
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compreensão auditiva e escrita migra progressivamente para a língua-alvo, finalizando com a 

produção oral e escrita totalmente em LAd.  

 Uma outra vantagem da prática, segundo Baker, é auxiliar os alunos a desenvolverem 

habilidades na língua com a qual têm mais dificuldade. Uma vez que o conteúdo é “processado 

e digerido” em L1, a mais confortável, o aluno terá maior segurança ao usar LAd para a 

produção controlada, em geral menos desafiadora. O objetivo final da prática da 

Translinguagem relacionado a esse ponto é o desenvolvimento de habilidades linguísticas em 

ambas as línguas.  

 Em seu trabalho de 2009, Ofelia García, considerada uma das maiores expoentes da 

Translinguagem, se refere à teoria como uma prática discursiva multilíngue, centrada não nas 

línguas (contato linguístico), mas no uso e nos indivíduos em si (uso discursivo).  

 A autora traz a visão sociolinguística no estudo de como a língua e seu uso divergem 

em diferentes contextos sociais e em função de diferentes características sociais dos 

interlocutores. Em razão da situação e do propósito comunicativos e do interlocutor, uma língua 

se faz mais presente que a(s) outra(s), e a ela(s) o falante recorre, extraindo do seu repertório 

linguístico único o vocábulo ou a estrutura que melhor atende à sua visada discursiva, que 

melhor produz o sentido que deseja. Citando a autora, “bilíngues translinguam para incluir e 

facilitar a comunicação com os outros, mas também para construir entendimentos mais 

profundos e produzir sentido em seus mundos bilíngues ” (GARCÍA, 2009, p. 73), o que 

representa uma escolha discursiva (consciente ou não, sendo discurso) de uma língua ou de 

todas em razão dos diferentes valores e atitudes, diferentes intenções e possibilidades 

comunicativas, principalmente na intensa globalização pós-moderna e decorrente contato 

linguístico da segunda metade do século XX e início do século XXI. 

 Suresh Canagarajah (2011), outro expressivo teórico da teoria, informa que o termo 

translinguagem é um neologismo que assume determinadas suposições:  

• Para indivíduos multilíngues, as línguas são parte de um repertório, acessado para 

propósitos comunicativos.  

• As línguas não são separadas, mas formam um sistema integrado.  

• A competência multilíngue surge de práticas sociais, onde múltiplas línguas são 

negociadas para comunicação. 

• A competência translíngue não consiste em competências separadas para cada língua, 

mas por uma multicompetência que funciona simbioticamente para as diferentes 

línguas do repertório do indivíduo. 
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• A proficiência dos multilíngues é centralizada na ampliação do repertório – isto é, no 

desenvolvimento de habilidades em diferentes funções realizadas através de 

diferentes línguas – mais do que o total domínio de cada língua.  

 

 O autor ainda expõe que Translinguagem, mais do que a prática do indivíduo em 

recorrer a todas as línguas do seu repertório, envolve a transposição em duas vias entre as 

línguas, provocada pela co-construção de sentido na situação comunicativa de contato 

linguístico.  Complementando, afirma Canagarajah que Translinguagem é uma improvisação 

criativa em concordância com as necessidades do contexto e da situação social, uma interação 

bem-sucedida que depende do alinhamento dos recursos linguísticos do indivíduo com as 

características da ecologia da construção de sentido – em resumo, uma forma de prática social 

na qual os falantes adotam estratégias criativas para engajar e representar suas vozes 

(CANAGARAJAH, 2013) através de um repertório que mais efetivamente representa suas 

identidades e objetivos. 

 Dois conceitos fundamentais são trazidos na mudança de paradigma da visão 

monolíngue (monoglossia) para a orientação translíngue (heteroglossia).  

 O primeiro é que a comunicação transcende línguas nominadas (individualizadas). 

Línguas estão sempre em contato umas com as outras e se influenciam mutuamente. Nessa 

orientação heteroglóssica, a separação entre as línguas (rotulagem) precisa ser questionada 

(CANAGARAJAH, 2013), uma vez que os falantes usam os códigos disponíveis em seu 

repertório em função do propósito comunicativo e não por causa dos rótulos em si, da mesma 

forma que desenvolvem competências nas línguas pelo uso que delas fazem, não pela distinção 

dos rótulos.  

 O segundo conceito é que a comunicação transcende as palavras e envolve recursos 

semióticos diversos, tais como símbolos, ícones e imagens. Todos os recursos são combinados 

para produção de sentido – portanto, separá-los em sistemas diferentes pode ocasionar distorção 

e violar a interação comunicativa. Ainda, a língua e os recursos semióticos produzem sentido 

em um contexto de modalidades diversas combinadas, incluindo a compreensão e a produção 

oral, escrita e visual. 

 Complementando, os recursos semióticos (línguas incluídas) estão inseridos na ecologia 

da comunicação, que alinha diferentes características contextuais (a saber: participantes, 

objetos, o próprio corpo humano e o cenário) para a produção de sentido. Portanto, tratar a 

língua como um sistema apartado de outros recursos semióticos e da ecologia, como um produto 

autorregulado e autoconstruído, distorce as práticas de produção de sentido.  
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 Por isso mesmo, o autor não adota o termo multilíngue (parte das dicotomias 

mono/multi, uni/pluri, nativo/não-nativo), que traz a concepção da relação entre línguas de 

forma aditiva, como objetos colocados em pilhas (e separados). Os termos translíngue e 

translinguagem, por sua vez, concebem as relações entre línguas de forma mais dinâmica, como 

partes de um sistema de recursos integrados e que se aprimora de forma transformativa, gerando 

novos sentidos e gramáticas (CANAGARAJAH, 2013). 

 Finalmente, Canagarajah menciona (2011, 2013) que autores ainda se referem à prática 

translíngue em termos como: alternância de código, interlinguagem, interferência e 

transferência linguística. Destaca o teórico que a Translinguagem tem ganhado espaço e atenção 

dos autores na revisão de definições que surgiram do confronto de uma língua com a outra, no 

tratamento de multilíngues como não-nativos que não possuem total domínio em algumas 

línguas e, por isso, cometem “erros”.  

 Portanto, as chamadas “variações linguísticas” dos multilíngues sempre foram 

consideradas e avaliadas como marcas de uso deficiente ou não-padronizado, refletindo a visão 

monoglóssica do multilinguismo, de sistemas linguísticos separados. A orientação translíngue 

nos faz ver a comunicação multilíngue de forma mais diversa, dinâmica e democrática que a 

competência monolíngue. Desta forma, em lugar de adotarmos a dicotomia 

monolíngue/multilíngue, abraçamos a atitude crítica em direção aos recursos e limitações, aos 

desafios e perspectivas da Translinguagem. 

 Para esclarecer nosso posicionamento em favor da Translinguagem em confronto ao 

entendimento monoglóssico ainda em pauta na academia, que caracteriza a prática translíngue 

como “erro”, fazemos a seguir a análise desses conceitos.  

 

3.8.  Alternância de código e mistura de códigos 

 

 Alguns autores usam os termos translinguagem, alternância de código e mistura de 

códigos como sinônimos ou de significados bastante similares.  

 A alternância de código (code-switching) caracteriza-se pelo uso de duas (ou mais) 

línguas intencionalmente e simultaneamente no mesmo ato discursivo (enunciado), com a 

função social de negociação de escolha linguística entre os sujeitos da comunicação, “uma 

justaposição na mesma troca discursiva de passagens de discurso pertencentes a dois diferentes 

sistemas ou subsistemas gramaticais” (GARCÍA, 2009, p. 78). Ao introduzir vocábulos ou 

estruturas da língua adicional em seu discurso, os interlocutores celebram um pacto baseado 

em suas visadas comunicativas e na situação em si.  
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 Um exemplo - em novembro de 2020, foi veiculado, nos canais de televisão, um 

comercial do Banco BTG Pactual com o seguinte texto: 

 

 “A gente poderia dizer: dê um impulso, dê um boost, dê uma acelerada, dê 

uma atualizada, dê um jump, dê um refresh, dê um upgrade, dê um turbo. Mas 

tem um jeito mais simples de dizer tudo isso: dê um BTG.” (PACTUAL, 

2020). 

 

 O exemplo traz a alternância de código do tipo intrassentencial, ou seja, dois ou mais 

códigos na mesma sentença. A visada comunicativa é a conexão com o público-alvo do 

comercial através do acesso da camada mais abastada da população (e, portanto, potenciais 

clientes de um banco de investimento) à língua adicional empregada. Há uma negociação 

implícita entre os sujeitos da comunicação em relação ao entendimento dos vocábulos usados 

e à condição financeira necessária para a contratação do serviço bancário. 

 O outro tipo de alternância de código é o intersentencial, intercalando-se frases ou 

sentenças nas diversas línguas. Muitos professores utilizam a alternância intersentencial, 

principalmente na conexão de estruturas gramaticais mais complexas com as estruturas iguais 

ou semelhantes na primeira língua. A prática da alternância de código é um recurso frequente, 

ainda que não-oficial ou legitimado, utilizado no processo de suporte (scaffolding) à produção 

de sentido e ampliação do repertório linguístico na língua adicional.  

 A alternância de código, considerada por alguns autores como uma sofisticada 

habilidade linguística (GARCÍA, 2009) compartilhada por indivíduos multilíngues, facilita a 

identificação entre os falantes, que selecionam o(s) mesmo(s) código(s) em razão do seu 

significado social (ou da ausência de significado). O princípio da negociação apoia-se na 

escolha de código que simboliza o papel social assumido pelo ou atribuído ao interlocutor, 

conceitos de raça, classe, etnia e empoderamento, de identificação.  

 Alguns acadêmicos fazem distinção entre alternância de código e mistura ou fusão de 

códigos (code-mixing ou code-meshing). A alternância representa uma seleção motivada por 

estímulos externos e de acordo com as propriedades do repertório linguístico, enquanto a 

mistura ou fusão de código é resultado da inabilidade do indivíduo em diferenciar os elementos 

de cada língua, o que habitualmente causa um processo de atrito ou perda linguísticos. 

Exemplos de mistura ou fusão de código são frequentes em aulas de língua adicional – trata-se 

da situação na qual o aluno utiliza uma palavra da sua primeira língua em um enunciado na 

língua adicional por não saber ou lembrar o vocábulo correto.  
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 Windle e Ferreira citam a língua inglesa como mixed (misturada) no Brasil através de 

práticas plurilíngues e fazem referência ao termo gambiarra, gíria brasileira que identificaria 

tal uso do inglês com forte presença do português (L1 majoritária no país) como solução 

improvisada, temporária e “frequentemente ilícita” (WINDLE e FERREIRA, 2019) (se 

comparada à gramática normativa da língua), para sanar situações “problemáticas” como, por 

exemplo, “deficiência” de vocabulário e estruturas nos níveis iniciais de aprendizagem; ou 

ainda, como afirmam os autores, para reforçar a resposta a questões identitárias e de disputa de 

poder, uma vez que a língua inglesa (ainda) é instrumento de exclusão social no Brasil, sendo 

prioritariamente ensinada em cursos privados ou escolas particulares como forma a levar os 

alunos ao desempenho proficiente de acordo com o padrão estadunidense. Nas escolas públicas, 

frequentemente o ensino da língua inglesa, como das demais línguas adicionais, atém-se à 

simples instrumentalização com o objetivo de preparação para o exame de acesso ao ensino 

superior. 

 A principal diferença entre alternância de código e a Translinguagem é a ideologia que 

fundamenta os dois conceitos. A alternância atém-se a sistemas distintos (visão monoglóssica) 

aos quais o falante recorre, às “interferências” e “transferências” linguísticas para aprendizagem 

de uma das línguas, enquanto a Translinguagem, por adotar a orientação heteroglóssica, 

considera um único e complexo repertório em utilização para a produção e comunicação de 

sentido.  

 Mais do que o uso de línguas diferentes, a Translinguagem questiona se os indivíduos 

multilíngues estão alternando entre línguas distintas ou selecionando a partir de um único 

repertório linguístico composto, e como e por que esses indivíduos estão envolvidos nessa 

prática linguística. Para García e Wei (2014), há apenas um sistema complexo que representa 

um repertório linguístico completo, sem fronteiras claras entre as línguas do indivíduo. 

Portanto, a Translinguagem é uma prática discursiva, gerada em zona de contato linguístico ou 

na superdiversidade (CANAGARAJAH, 2014), na qual os indivíduos multilíngues utilizam o 

repertório formado por línguas diferentes para produzir sentido, em razão do propósito e do 

contexto comunicativos. 

 

3.9.  Interlinguagem 

 

 Em diversos estudos da área de ensino e aprendizado de línguas, os termos 

interlinguagem e interlíngua são mencionados no mesmo contexto de Translinguagem e 

chegam, por vezes, a ser confundidos entre si e com a teoria. 
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 O termo interlinguagem foi primeiro usado por Larry Selinker em 1972, para designar 

um sistema linguístico autônomo, uma gramática independente à qual os alunos recorrem 

quando produzem enunciados em língua adicional, o que remete ao conceito de Gramática 

Universal e inatismo da habilidade linguística de Noam Chomsky.  

 David Crystal define interlinguagem como um sistema linguístico criado durante o 

aprendizado de uma língua adicional e que é distinto tanto da primeira língua do aluno quanto 

da língua adicional (CRYSTAL, 2008), refletindo a elaboração e a evolução do sistema de 

regras a partir de processos diversos, que incluem, entre outros: a influência (ou transferência) 

da primeira língua na língua adicional, o contraste (ou interferência contrastiva) entre a língua 

adicional com a primeira língua, e a supergeneralização de regras. 

 Interlinguagem é definida como uma consequência natural nos primeiros estágios de 

imersão ou aprendizado de uma língua adicional, de acordo com Colin Baker, caracterizando-

se pela influência de L1 em LAd. Baker afirma que a interlinguagem não deve ser vista como 

“erro”, e sim como uma instância de criatividade linguística no uso do conhecimento prévio de 

e em L1 na construção de significados em LAd (BAKER, 2001). Para o autor, a interlinguagem 

é um sistema intermediário entre as duas línguas e temporário, desaparecendo à medida que o 

conhecimento de LAd evolui. Interessante observar que Baker informa ser esse estágio de 

interlinguagem um meio-caminho entre o monolinguismo e a proficiência em LAd. Portanto, a 

prática deve ser desestimulada quando o aluno (teoricamente) atinge níveis mais avançados 

(proficiência) em prol de uma acurácia nativa do uso da língua-alvo. 

 

3.10.  Interferência linguística e transferência linguística  

 

 Interferência linguística e transferência linguística são alguns dos processos cognitivos 

responsáveis pela influência de uma língua em outra, provocados principalmente no 

aprendizado de línguas adicionais, ocasionando o que alguns autores na Sociolinguística e na 

SLA (Second Language Acquisition Studies – Estudos de Aquisição de Segunda Língua) 

classificam como interlinguagem, variações linguísticas ou, até mesmo, erros. 

 Interferência linguística é o processo cognitivo mais abrangente que caracteriza o 

contato (ou influência) de uma língua com outra (L1 LAd). A transferência, entretanto, faz 

um único caminho de influência: da primeira língua para a língua adicional (L1→LAd) 

(CRYSTAL, 2008) (GONZÁLEZ, 2008). A transferência ainda é classificada em cinco tipos 
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diferentes, que tratam da “fossilização” de erros, de mapeamento de estruturas e da (tão 

conhecida pelos professores) supergeneralização de regras.  

 Assim como ocorre no tratamento da interlinguagem, a definição dos processos 

cognitivos baseia-se na visão monolíngue de sistemas separados. Se, como faz a perspectiva da 

Translinguagem, entendemos o repertório linguístico do indivíduo como único e complexo, 

então concluímos que os “erros” não são nada mais do que uma mostra da evolução em 

andamento do repertório, através da experimentação com formas diferentes.  Não há que se 

falar em “erro”, mas em adequação em progresso. 

 

3.11.  Prática translíngue 

 

 Prática linguística refere-se ao uso concreto e efetivo da língua em todos os aspectos da 

vida humana em seu cotidiano, a produção de sentido onde forma, função e significado estão 

abertos e são gerados através da atividade social (CANAGARAJAH, 2013). É escolher o que 

dizer, quando, como, para quem de acordo com o que, quando, como e para quem se vai dizer.  

 Na perspectiva da Translinguagem, a prática linguística não é fixa em modelos ou 

formatos, mas gerativa – no sentido de que os sentidos e formas são gerados no próprio contexto 

situacional de inserção. Nesse aspecto, conceitos como estrutura, gramática, forma e sistema 

são redefinidos e reconfigurados. O que, pelos modelos fixos, seria considerado um erro 

gramatical de transferência entre uma língua e outra, por exemplo, na perspectiva translíngue, 

torna-se uma remodelagem em razão da situação comunicativa em que se produz sentido na e 

através da prática.  

 A produção discursiva de um indivíduo está sempre atrelada às práticas historicamente 

construídas, a partir da interação social, política e cultural do falante, mediada pela língua em 

uma determinada comunidade (ORLANDI, 2015), mas, por outro lado, em constante 

reelaboração. 

 No ensino de uma língua adicional, a prática pedagógica vai encaminhar a ampliação 

do repertório linguístico da língua em questão, a partir de situações comunicativas 

artificialmente criadas, com a utilização de recursos diversos para o aprendizado, simulando 

um contexto no qual o falante se insere quando na comunidade de fala da língua adicional, ainda 

que o contexto seja totalmente estranho à identidade cultural e social do falante. O objetivo 

principal é que o aluno adquira competência linguística em LAd, tornando-se capaz de produzir 

e comunicar sentido naquela situação de interação.  
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 Em geral, o foco da prática pedagógica é a língua em si - as estruturas, o léxico e as 

possíveis variações no mesmo contexto comunicativo - e ainda repousa sobre a noção de 

bilinguismo balanceado da visão monoglóssica - ou seja, o desenvolvimento de competências 

separadas para línguas separadas, ou da utilização pelo aluno das línguas adquiridas e 

aprendidas da mesma maneira que um nativo o faria (MEGALE e CAMARGO, 2019). No 

entanto, quando a prática pedagógica recorre também à primeira língua como suporte ao 

aprendizado, considerando que o aluno está elaborando um repertório único integrado, 

desenvolvendo habilidades diferenciadas em funções diferenciadas, de acordo com o contexto 

social e com os interlocutores (GARCÍA e TORRES-GUEVARA, 2009) para as diversas 

línguas a que tem acesso, temos uma prática translíngue.  

 Práticas translíngues são, portanto, aquelas descritas a partir do ponto de vista do próprio 

falante (MEGALE e CAMARGO, 2019), mais do que a simples descrição do uso ou contato 

linguístico. São práticas discursivas múltiplas (GARCÍA, 2009) de um indivíduo, com o 

objetivo de produzir sentido de forma sistemática, engajada e estratégica no mundo multilíngue 

superdiversificado. Por exemplo, uma criança multilíngue pode acessar material de leitura em 

uma língua adicional e produzir uma revisão em sua primeira língua (ou vice-versa). O 

processamento das ideias e a compreensão do conteúdo podem ser feitas em uma língua ou na 

outra, de forma que o aluno tenha o conforto e o engajamento necessários para a fase de 

produção oral ou escrita.  

 Um exemplo citado por García é a adoção, pelos países-membro da União Europeia, de 

um programa de Educação Bilíngue chamado Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Língua 

(Content and Language Integrated Learning – CLIL), cujo objetivo principal é a construção 

tanto das habilidades cognitivas quanto das habilidades linguísticas necessárias para o 

aprendizado. O programa CLIL é direcionado ao conteúdo e não à língua em si. As línguas são 

ensinadas no contexto de interação social entre os sujeitos da zona de contato em três 

dimensões: língua de aprendizado, língua para aprendizado e língua através do aprendizado 

(COYLE, HOOD e MARSH, 2010).  

 Outro exemplo de prática translíngue citado por García (2009) é a interação/integração 

entre língua escrita e língua de sinais, sendo a seleção do modo feita de acordo com aquele mais 

apropriado às necessidades ou condições sociais dos indivíduos engajados na situação 

comunicativa. 

 Suresh Canagarajah define como translíngue a prática linguística que ocorre nas 

chamadas zonas de contato (ou na superdiversidade), espaços geralmente (mas não 

obrigatoriamente) urbanos, onde há um fluxo multilateral de pessoas, poderes e ideias, através 
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de fronteiras cada vez mais tênues e onde estão cada vez mais visíveis as relações em múltiplas 

camadas, por vezes imbricadas e sobrepostas, entre as diferentes comunidades de fala 

(CANAGARAJAH, 2013).  

 As comunidades não são baseadas em características tradicionais como raça, etnia, 

língua ou religião, mas na comunicabilidade de propósitos funcionais – para atingirem objetivos 

comuns, pessoas de diferentes origens (nas mais diversas acepções da palavra) se engajam em 

uma interação comunicativa através de e com a ampliação de um repertório comunicativo 

reificado pelo engajamento mútuo (CANAGARAJAH, 2013). O repertório representa a 

externalização concreta e social do repertório linguístico complexo, interno e individual, que 

um falante constrói ao longo da sua prática translíngue de interação com outros falantes.  

 A maioria das pesquisas foi feita fora do Brasil, em contextos de grandes fluxos 

migratórios. Vale destacar que as pressões de contextos institucionais e de ideologias 

linguísticas circulando no Brasil são diferentes e tendem a manter a força de uma visão 

monoglóssica.  Isso se faz pela pressão do mercado de cursos livres em defesa de uma definição 

da aprendizagem de línguas como um processo técnico, de adquirir fluência oral em um padrão 

“nativo”, e pelo mito do Brasil como país monolíngue. As pesquisas de Windle e Ferreira, por 

exemplo, mostram que esse mito não é compatível com as práticas já existentes nas 

sociabilidades online, e as práticas na sala de aula, mesmo reprimidas, também mostram sinais 

de heteroglossia, como pretendemos mostrar em seguida. 
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4. Metodologia 

 

 

 Acreditamos que a presença da primeira língua no ensino-aprendizagem de línguas 

adicionais implica em práticas translíngues, em maior ou menor consonância com a orientação 

heteroglóssica da perspectiva da Translinguagem, e em maior ou menor oposição à visão 

tradicional monoglóssica. Portanto, o objetivo da presente pesquisa não é mostrar a presença 

ou ausência de fenômenos translíngues, mas apresentar as nuances das tomadas de posição em 

relação a tais práticas por parte de professores de línguas adicionais. 

 A partir desse entendimento, propomos, no início de nosso estudo, os seguintes 

questionamentos: 1) qual o tratamento dado pelos professores de línguas adicionais, 

majoritariamente em cursos livres, às práticas em sala de aula, principalmente em produção 

oral, que entendemos como translíngues; 2) se os professores recepcionam a perspectiva da 

Translinguagem.   

 Buscamos desenvolver formas de responder nossos questionamentos através da coleta 

e análise da opinião dos profissionais do ensino de línguas adicionais nos seus comentários 

sobre exemplos de práticas nas quais os professores identificam a presença de L1 em salas de 

aula.  

 Quando começamos a dirigir os trabalhos para a fase de levantamento em si, nos 

encontramos em meio à pandemia da Covid-19. Ficamos, durante quase todo o ano de 2020 

(dez meses) e até o momento (julho de 2021), trabalhando e participando do Programa de Pós-

Graduação em sistema remoto, sem contato presencial com o corpo acadêmico da Universidade 

Federal Fluminense e demais instituições. 

 Como o contato virtual era e ainda é a única forma de interação com a área acadêmica 

e com outros profissionais de Educação, optamos por fazer um levantamento informal, em 

fóruns virtuais de debate aberto e público, através de publicações (prompts) em grupos de 

professores de línguas adicionais, do qual somos membros, na plataforma “Facebook”2, uma 

metodologia que não requer aprovação de Comitês de Ética, pois aproveita dados em domínio 

público, de forma similar a cartas e comentários publicados em jornais e sites de notícias, e em 

consonância com pesquisas anteriores usando dados semelhantes (MELO e LOPES, 2016).  

 Tomamos todo o cuidado para não identificar os autores dos comentários. 

 
2 Endereço: http://www.facebook.com 
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 Apresentamos alguns exemplos concretos e perguntamos a opinião dos professores 

sobre eles. Portanto, não houve um convite formal a participantes específicos, mas apenas 

publicações abertas, dirigidas à comunidade da área de ensino de línguas.  

 Em dois grupos de professores, fizemos a Publicação 1 (P1) com alguns exemplos e 

perguntas sobre a opinião dos membros em relação aos fenômenos observados e sobre haver 

ou não interferência do professor em forma de correção às práticas verificadas. 

Complementamos posteriormente com a Publicação 2 (P2), mencionando somente então o tema 

– Translinguagem e práticas translíngues. Os prompts identificaram a publicação e incentivo a 

comentários como parte de um projeto de pesquisa e foram feitos com a autorização dos 

administradores das páginas. 

 Em outro grupo, que tem como objeto a discussão da educação bilíngue, publicamos um 

texto mais detalhado, mencionando a Translinguagem e práticas translíngues - Publicação 3 

(P3), uma vez que entendemos fosse um fórum mais propenso a respostas elaboradas sobre o 

tema. 

 Obtivemos, entre os três grupos, o total de 142 comentários de 96 membros.  

 O resultado nos surpreendeu, na medida em que recebemos não apenas respostas aos 

questionamentos propostos e exemplos de práticas observadas pelos estudantes e profissionais 

de Educação, mas também pela disposição que diversos professores demonstraram em sugerir 

material de apoio, entre livros, artigos e vídeos, de forma a contribuir com a pesquisa de colegas 

de profissão. 

  Portanto, munidos de informações preciosas, colhidas com os colegas da área de ensino 

de línguas adicionais, procedemos à análise dos dados.  

 

4.1.  Delimitação da coleta de dados 

 

 Um dos objetivos de nosso estudo era verificar em que medida a perspectiva da 

Translinguagem era conhecida e recepcionada (ou não) por profissionais do ensino de línguas 

adicionais. Outro objetivo, conectado ao primeiro, era coletar exemplos de práticas translíngues 

verificadas pelos professores em sala de aula. 

 Optamos por coletar informações junto a profissionais de ensino de todas as línguas 

adicionais de maneira geral. No entanto, constatamos que a presença de professores de língua 

inglesa nos grupos é bastante expressiva. 

 Decidimos, como exposto na introdução, pelo formato de publicações abertas, com 

autorização dos administradores dos fóruns, para obtermos comentários de profissionais com 
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exemplos de suas experiências práticas com o tema estudado, além de suas opiniões pessoais 

acerca do assunto. 

 Nosso levantamento é qualitativo, uma vez que se baseia na experiência pessoal e/ou 

profissional, publicada em fóruns abertos, mas apresentamos também resultados de análise 

quantitativa, uma vez que utilizamos estatísticas em alguns aspectos da amostra. 

 Fazemos a análise dos dados de forma exploratória - ou seja, buscamos explorar e 

conhecer a Translinguagem, um fenômeno estudado no Brasil, embora ainda não muito 

divulgado, conforme confirmamos em algumas opiniões recebidas. Buscamos proporcionar aos 

membros dos fóruns uma maior familiaridade com o tema, tornando-o mais explícito através 

de nossos exemplos e de comentários em resposta às publicações dos profissionais. 

 Nosso procedimento foi inferencial, com três grupos distintos (embora relacionados 

profissionalmente), levantando dados quantitativos e considerando cada posicionamento e 

relato por meio de análise das interpretações dos professores em relação a várias práticas. 

  

4.2.  Fontes de dados 

  

 Como fonte de exemplos e comentários, optamos por publicações informais e abertas 

(prompts) em três grupos de professores de língua adicional, dos quais somos membros, na rede 

social Facebook.  

 Os grupos são:  

1. Página A: grupo do tipo público, de âmbito geral, do qual os perfis da rede social 

podem participar sem aprovação prévia, lendo e respondendo aos comentários. O 

informativo do grupo é: “Grupo de educadores, pesquisadores e famílias 

interessados em Educação Bilíngue no Brasil” (MOURA, 2020). Na data de 

levantamento de dados, havia 1.418 membros registrados. 

2. Página B: grupo do tipo privado – ou seja, só perfis aprovados pelos 

administradores do grupo podem ser membros, ler e responder às publicações. Não 

há informativo para o grupo. Havia 29.895 membros registrados na ocasião do 

levantamento de dados.  

3. Página C: grupo do tipo privado. O informativo do grupo é: “O grupo [...] é 

destinado a todos que atuam na área. Discussão de vagas, recursos para aulas, 

novidades e tudo sobre a indústria” (ANGUSTI e VIANA, 2011). Na data de 

levantamento de dados, havia 28.940 membros registrados no grupo. 
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 O ponto de partida do levantamento de dados se deu com nossa publicação, Publicação 

1 (P1), com aprovação dos administradores, em dois grupos de professores de línguas 

adicionais, Página B e Página C. Citamos alguns exemplos comuns de prática translíngue (sem 

identificá-los como tal) - entre eles, o fato de os alunos brasileiros se referirem aos professores 

com o vocativo teacher, diferente do que acontece nos países de língua inglesa (uso de Mr. ou 

Ms. e o sobrenome), e perguntamos que outros exemplos os membros do grupo poderiam citar.  

Como segue: 

 

“Estou fazendo uma pesquisa na pós sobre produção oral dos alunos 

que é claramente influência do português.  Por exemplo, o fato de eles 

nos chamarem de teacher, não importa quantas vezes a gente explique 

que isso não é usado nos países de língua inglesa. Um outro exemplo, 

na questão gramatical, é o uso do have para falar da idade - I have 12 

years, versão literal do português. Alguns são bem engraçados... 

Lembro do kisses, kisses and bye-bye da época da Xuxa.... Quais outros 

exemplos vocês podem citar?  Obrigada desde já pela ajuda.” 

(POSSAS, 2021 a) 

 

 Além disso, complementamos posteriormente com uma segunda publicação, Publicação 

2 (P2), conectando os exemplos de P1 à Translinguagem, identificando-os como práticas 

translíngues, e perguntando o que os profissionais sabiam a respeito dos dois conceitos, além 

de quais autores haviam lido a respeito: 

 

“[...] E eu tenho uma pergunta nova para vocês: Vocês conhecem a 

teoria da translinguagem? Porque essa questão de usar o teacher, por 

exemplo, é considerada uma prática translíngue (segundo a teoria da 

translinguagem). O que vocês já leram sobre isso? [...]” (POSSAS, 2021 

b) 

 

 No grupo Página A, fizemos a Publicação 3 (P3), mencionando especificamente a 

Translinguagem e práticas translíngues, visto que o grupo inclui membros que têm, como 

campo de estudo, a própria teoria. Portanto, decidimos por bem deixar evidente o tema do 

levantamento. A Publicação 3 foi como segue: 

 

“Bom dia a todos! Com a permissão dos administradores, eu gostaria 

muito de saber a opinião dos professores de língua estrangeira do grupo 

sobre um assunto que estou pesquisando. Muitos professores 

identificam diversos momentos de uso de L1 pelos alunos durante as 

aulas. Eu sempre questionei por que motivo os alunos fazem isso. O que 

vocês acham? Vocês acreditam que esse uso de L1 é motivado apenas 
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por falta de vocabulário/estruturas ou é alguma coisa a mais?  Talvez 

uma afirmação de identidade? Talvez para expressar algum conceito 

mais próximo de L1 do que de LE? Vocês acreditam que esse uso de 

L1 é uma prática translíngue (teoria da translinguagem)? Vocês 

conhecem a teoria? Obrigada a todos pela ajuda.” (POSSAS, 2021 c) 

 

 Coletamos 142 comentários de 96 participantes, considerando os três grupos, com 

exemplos, opiniões pessoais acerca da prática e com sugestões de materiais relacionados ao 

assunto.  

 Alguns participantes limitaram-se a um simples comentário; outros responderam 

fornecendo diversos exemplos e/ou opiniões sobre o tópico.  

 Além disso, a partir do interesse despertado pelas publicações, diversos membros dos 

grupos entraram em contato posteriormente, solicitando-nos indicação de bibliografia e demais 

materiais sobre o tema.  

 

4.3. Categorização dos comentários e exemplos 

  

 Observando as postagens, entendemos que diversos participantes comentaram sobre 

diferentes aspectos em uma mesma publicação ou em algumas publicações separadas. Portanto, 

decidimos tanto agrupar as publicações por participante quanto categorizar cada comentário 

e/ou parte de comentário de acordo com o exposto na Tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 - Tipos de dados 

Dado tipo Descrição 

1 Comentário com exemplos sobre vocabulário. 

2 Comentário com exemplos sobre gramática. 

3 Comentário com exemplos sobre pronúncia. 

4 Comentário com exemplos sobre usos da língua. 

5 Comentário com opinião acerca da prática translíngue. 

6 Comentário com sugestões de material relacionado ao tema. 

 

 Explanamos cada tipo de dados e apresentamos nossas análises estatística e qualitativa 

das intervenções dos participantes no Capítulo a seguir.  
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5. Análises  

 

5.1. Membros dos grupos 

 

 Optamos por publicar nossos prompts em três grupos na rede social Facebook que têm, 

no total, mais de 60 mil membros.  

 Na Tabela 2 e nos Gráficos 1 e 2, verificamos o total de membros em cada grupo, o 

número de comentários feitos em cada grupo e o número de profissionais que participaram do 

nosso levantamento.  

 

Tabela 2 - Grupos do Facebook 

Grupo Total membros Comentários Participantes % grupo 

Página A 1.418 6 4 4,3% 

Página B 29.895 30 28 30,4% 

Página C 28.940 106 64 69,6% 

Total 58.835 136 92 100,0% 

 

Gráfico 1 - Nº participantes por grupo 
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Gráfico 2 - Nº comentários por grupo 

 

 

 Como pode ser observado na Tabela 2 e nos Gráficos 1 e 2, alguns participantes 

publicaram mais de uma resposta com comentários, ou publicaram comentário com tipos de 

dados diferentes, fato ocorrido em todos os grupos. Como exemplo, na Figura 6 a seguir, pode-

se observar que a participante incluiu, em uma única resposta, comentários sobre dados de tipos 

diferentes. 

 

Figura 6 - Exemplo de publicação 
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 Ainda, a participação dos membros foi consideravelmente maior (cerca de 30 pontos 

percentuais a mais) no grupo Página C do que nas outras duas comunidades.  

 

5.2. Distribuição por tipos de comentários 

  

 Do total de 142 comentários coletados e considerando o tópico de cada um, verificamos 

a distribuição conforme Tabelas 1 e 3 e Gráfico 3 a seguir: 

 

Tabela 1 – Tipos de dados (repetição) 

Dado tipo Descrição 

1 Comentário com exemplos sobre vocabulário. 

2 Comentário com exemplos sobre gramática. 

3 Comentário com exemplos sobre pronúncia. 

4 Comentário com exemplos sobre usos da língua. 

5 Comentário com opinião acerca da prática translíngue. 

6 Comentário com sugestões de material relacionado ao tema. 

 

Tabela 3 - Distribuição por tipo de dados 

Dados tipo Total de comentários % 

1 39 27,5 

2 25 17,6 

3 19 13,4 

4 10 7,0 

5 43 30,3 

6 6 4,2 

Total 142  
 

Gráfico 3 - % de comentários por tipo de dados 

 

 

27,5

17,6

13,4
7,0

30,3

4,2

% por tipo de dados

1 2 3 4 5 6



65 

 

 Notamos que 43 respostas foram com a opinião do docente (30,3%), fato bastante 

gratificante para o levantamento - saber como tais profissionais recepcionam as práticas 

translíngues.  

 Achamos interessante a disposição de 6 docentes em contribuírem com material (livros, 

artigos e vídeos) relativos ao tema, procurando ajudar com novas fontes de consulta. 

 Ressaltamos que, dos dados relativos à prática translíngue per se, a influência de L1 no 

vocabulário (39 comentários - 27,5%) é bastante expressiva, se comparada aos exemplos 

fornecidos sobre a influência na gramática (25 comentários - 17,6%). E, embora nosso exemplo 

em P1 / P2 / P3 tenha sido de uso da língua no aspecto cultural, poucos exemplos foram 

fornecidos nesse tipo de dado – apenas 10 comentários, correspondentes a 7% do total. 

 

5.3. Local de trabalho  

  

 Outra análise que fazemos é em relação ao local de trabalho informado (ou não) pelo 

docente do levantamento, conforme Tabela 4 e Gráfico 4 a seguir. 

 

Tabela 4 - Local de trabalho do docente 

Local de trabalho total de docentes % 

Rede privada 8 8,3 

Rede pública 9 9,4 

Cursos livres 21 21,9 

Universidades 2 2,1 

Estudantes Letras 4 4,2 

Não informado 52 54,2 

Total 96  
 

Gráfico 4 - Local de trabalho do docente 
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 Ressaltamos que a maioria (52 pessoas) dos docentes optou por não informar o local de 

trabalho.  

 Dentre aqueles que informaram, a maior parcela (21 profissionais) trabalha em cursos 

livres de idiomas, instituições que, historicamente, impõem o método ou abordagem de ensino 

ao professor, diferente das escolas públicas e privadas. Entendemos que, como os cursos livres 

estimulam mais a produção oral dos alunos do que as escolas regulares (sejam públicas ou 

privadas), é nessas instituições que os professores são capazes de verificar o uso de L1 na 

produção (principalmente oral) em LAd. 

 Dos 44 docentes com local de trabalho informado, 3 (6,8%) estão fora do Brasil – entre 

Estados Unidos (2 profissionais) e Canadá (1 profissional).  

 Identificamos ainda 2 docentes estrangeiros (4%) residentes no Brasil entre os 

professores que comentaram em nossas publicações. 

 

5.4. Análise dos comentários sobre vocabulário 

 

 Os comentários referiram-se ao uso de palavras ou expressões que traduzem (literal ou 

figurativamente) uma ideia ou um conceito de L1, comparadas pelos professores ao padrão 

lexical do falante nativo da língua inglesa (principalmente, o falante estadunidense).  

 Um exemplo: em L1, dizemos “tem um cachorro na casa” e o verbo have é empregado 

pelos alunos de língua inglesa, embora esse não seja o padrão lexical nativo da LAd, na forma 

“have a dog in the house”. Esse uso do verbo have é muito comum e foi relatado por diversos 

professores. Dos 39 comentários sobre vocabulário, 15 professores (38%) confirmaram 

testemunhar a mesma prática.  

 Outros comentários versaram sobre palavras ou expressões de L1 vertidas literalmente 

para LAd – no caso, língua inglesa. Por exemplo: a expressão good night que é usada 

indiscriminadamente pelos alunos (como a forma única “boa noite” do português), sem a 

distinção good evening/good night, adequada na perspectiva monolíngue de um falante nativo, 

padrão de referência em proficiência da Abordagem Comunicativa (tradicionalista). 

 Um ponto que achamos interessante foi a prática, relatada por alguns professores, de os 

alunos verterem expressões e gírias de L1 para LAd por puro divertimento – três exemplos: 

“Deus me free” (“Deus me livre”); “between, my well” (“entre, meu bem”) e “you sent very 

well” (“você mandou muito bem”).  

 Os exemplos remetem à visada comunicativa de uso de palavras ou expressões em 

primeira língua e línguas adicionais no mesmo enunciado, como tem sido comumente 
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observado nas mais diversas situações do dia a dia e, principalmente, no ambiente virtual. Tanto 

é assim que um dos perfis de grande sucesso nas redes sociais Instagram (1,5 milhão de 

seguidores) e Twitter (258,6 mil seguidores) é o “Greengo Dictionary”, que verte expressões 

tipicamente brasileiras para o inglês, sem qualquer compromisso ou preocupação com a 

adequação linguística (uso e gramática). O objetivo do perfil, segundo seu idealizador e escritor, 

Matheus Diniz, é ser um espelho do Brasil, refletindo “o que acontece no país através da 

linguagem” (POSSAS, 2020), ou seja, como uma prática translíngue se tornou uma ferramenta 

de humor, comunicação e crítica social e política. O perfil é colaborativo, recebendo mensagens 

com sugestões de expressões, memes e conteúdo diverso. 

 Entre os diversos propósitos comunicativos imbricados na escolha lexical a partir de um 

repertório linguístico internacional, entendemos que há uma questão identitária, em que o 

indivíduo deseja identificar-se com um grupo específico (seja profissional, seja social) e, para 

isso, faz uso do vocabulário mais empregado naquela comunidade de fala. Além disso, é cada 

mais vez mais frequente o “aportuguesamento”3 de palavras de línguas adicionais – por 

exemplo, deletar, streamar, gameficação, entre outras. 

  Outro ponto de interesse foi o comentário de uma docente sobre palavras de língua 

inglesa que são usadas pelos alunos e pela população brasileira em geral para significar alguns 

objetos, mas que não são usadas com o mesmo sentido em países de língua inglesa. Por 

exemplo: no Brasil, muitas pessoas usam notebook para se referirem ao computador portátil 

que, na verdade, é chamado laptop em língua inglesa do padrão estadunidense, o mais seguido 

pelos cursos livres em geral.  O termo notebook foi primeiro utilizado em 1985 para designar o 

equipamento inventado por Adam Osborne em 1981. Provavelmente, os primeiros 

equipamentos importados para o Brasil continuaram com a denominação pela falta de 

correspondente em língua portuguesa e o uso se solidificou no mercado brasileiro. Desde então, 

o equipamento recebeu uma nova denominação, laptop, para diferenciá-lo de desktop, os 

computadores de mesa. No entanto, o público brasileiro usuário do equipamento ainda 

majoritariamente utiliza o nome mais antigo.  

 Outros exemplos de uso diverso da palavra inglesa com sentido diverso no Brasil citados 

pelos professores são: pendrive para significar o equipamento de armazenamento de dados, que 

é comumente chamado de flash drive no padrão lexical estadunidense em algumas regiões; e 

outdoor para nomear o grande painel de publicidade nas ruas, billboard em inglês. 

 
3 Por “aportuguesamento”, nos referimos ao uso de radicais da língua adicional com marcas da primeira língua. 

Um exemplo clássico é o uso do verbo da língua inglesa delete com a marca da primeira conjugação de verbos da 

língua portuguesa.  
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5.5. Análise dos comentários sobre gramática 

  

 Os comentários sobre gramática relacionam-se à presença de L1 em estruturas ou 

marcas gramaticais empregadas em enunciados majoritariamente ou exclusivamente em LAd. 

A classificação tem o ponto de vista monoglóssico quando os professores consideram que as 

estruturas ou marcas gramaticais da primeira língua constituem um sistema separado das 

estruturas ou marcas gramaticais da língua adicional e, portanto, o uso diverso do descrito ou 

prescrito pela gramática configura-se em “erro”, “interferência” ou “transferência”. Na 

orientação heteroglóssica da Translinguagem, consideramos um único repertório com 

estruturas ou marcas típicas de línguas de origens diferentes, que podem ser empregadas com 

L1 ou LAds em razão dos propósitos comunicativos pelo falante e desde que não interfiram na 

comunicação, causando a falta de entendimento entre os atores. 

 Um exemplo do uso: A generalização da marca de passado de língua portuguesa é 

muitas vezes empregada pelos alunos para as línguas adicionais. Dessa forma, quando 

aprendem o passado de verbos regulares em língua inglesa (terminados em -ed), usam a 

generalização e tornam regulares outros verbos que não o são. Assim, alunos frequentemente 

usam goed no lugar de went, automaticamente incluindo a marca regular. O uso da regra de 

generalização de L1 é instintivo - ou seja, o falante recorre ao seu repertório único e emprega a 

regra, por motivos diversos, da mesma forma como outras generalizações típicas da língua 

portuguesa e não da língua inglesa. 

 Outra presença de L1 em LAd fornecida pelos docentes foi o recorrente uso de more na 

comparação, mesmo nas formas já em comparativo – como more better, ou a tendência em 

fazer todos os comparativos usando more (como na língua portuguesa) e não seguindo as regras 

de LAd. 

 Alguns docentes informaram também a omissão do sujeito da frase, fato consistente na 

gramática do português e que não ocorre no inglês, e o constante uso do artigo definido (regra 

do português) mesmo em generalizações, como the people (as pessoas, ao invés de people).  

 Algumas outras práticas mencionadas foram: uso do possessivo your para a terceira 

pessoa do plural (em vez de his, her, its); dificuldade com a ordem invertida de adjetivo/ 

substantivo e de verbo to be e sujeito nas interrogativas; e, por fim, a omissão dos auxiliares 

nas interrogativas também, consideradas sempre pelos professores em comparação com a 

gramática normativa de padrão estadunidense da língua inglesa. 
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 Observando os exemplos e os comentários sobre eles, verificamos que diversos 

professores ainda têm a visão monoglóssica tradicional, de sistemas linguísticos distintos, que 

os leva a classificações como “interferência”, “transferência”, “influência”. Tal fato mostra que 

a orientação heteroglóssica da Translinguagem (ainda) não foi suficientemente explorada no 

meio acadêmico ou em cursos de formação de docentes. 

 

5.6. Análise dos comentários sobre pronúncia 

 

 Acreditamos que a pronúncia somente prejudica a comunicação (e, nesse caso 

específico, deve haver auxílio por parte do professor) quando torna incompreensível a palavra 

pronunciada de forma diferente do padrão de referência. Uma vez que o propósito comunicativo 

seja alcançado (ideia compatível com a orientação heteroglóssica), as diferenças de pronúncia 

não devem ser tratadas como “erro”. 

 No caso da menor prática em LAd, o indivíduo vai pronunciar os fonemas da mesma 

forma que em uma palavra de L1. Com o desenvolvimento da produção oral, novas formas são 

acrescentadas ao seu repertório único e serão, então, acessadas por ele. 

  Os exemplos fornecidos sobre pronúncia representaram 13,4% (19 publicações) do 

total de comentários. 

 Dentre os casos mais citados, observamos a inclusão da semivogal /i/ no final de várias 

palavras – por exemplo: light /laiti/, hot dog /hoti dogi/4 - fato que ocorre mesmo na palavra 

déficit /deficiti/ da língua portuguesa. Portanto, há geralmente uma finalização com a 

semivogal, não importando a língua acessada no repertório internacional. 

 Outras questões mencionadas pelos docentes foram: 

a)  A generalização da pronúncia das vogais a e i como /ei/ e /ai/ respectivamente em todas 

as palavras, mesmo naquelas onde as vogais não têm esses sons – por exemplo, since, 

pronunciado /sainsi/ pelos alunos, e comfortable /conforteibol/.  

b) Palavras em LAd com grafia semelhante ao português, como hotel, que causam sempre 

uma “estrangeirização” demasiada na pronúncia. Os alunos insistem em transformar a 

palavra em paroxítona no inglês /hotel/, apesar de ela ser oxítona como no português. 

 

 

   

 
4 Reproduzimos o comentário como foi publicado.  
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5.7. Análise dos comentários sobre usos culturais da língua 

 

 Os comentários referem-se ao uso de palavras ou expressões de L1 na produção em LAd 

diferente do convencionado culturalmente. 

 Um exemplo de prática translíngue citado na Publicação 1 é o uso do vocativo teacher 

no diálogo com os professores. Esse é um hábito tipicamente brasileiro: nossas crianças, desde 

que começam a frequentar uma escola, criam a rotina de se referirem aos professores como 

“tia/tio” nos anos iniciais e, depois, como “professora/professor”.  

 Embora seja explicado aos alunos desde o início, por exemplo, que os professores são 

chamados de Mr. ou Ms. e o sobrenome, de acordo com o padrão nativo culto estadunidense, 

seguido pela maioria dos cursos livres no Brasil, dificilmente isso acontece na prática. Os alunos 

brasileiros permanecem usando teacher (ou o primeiro nome de seus professores, em menor 

escala) até a conclusão do curso. 

 Mesmo que os professores de LAd saibam que tal prática não está em consonância com 

a versão hegemônica da cultura estadunidense da língua que ensinam, dentro da visão 

monolíngue tradicional que fundamenta a Abordagem Comunicativa, diversos docentes 

registraram que não a desestimulam, visto que é, sim, uma tradição arraigada na cultura 

brasileira. Portanto, temos o uso de uma língua imbricado na comunicação em outra, o que 

caracteriza, em nosso entendimento, uma prática translíngue, conforme indicam Canagarajah e 

García. 

 Dentre os 29 docentes, 22 professores (75%) relataram que não se prendem à correção 

e entendem que é um hábito cultural e uma forma afetiva (segundo vários comentários) de 

relacionamento. Porém, 2 professores estrangeiros (6%) afirmaram não consentir na utilização 

do vocativo e outros 5 professores (17%) afirmaram que corrigem sempre que necessário e 

insistem na utilização da forma culturalmente mais adequada ao uso hegemônico (Mr./Ms.). 

 Um docente ressaltou que, como o uso do vocativo não interfere na comunicação, não 

haveria problema em deixar que os alunos reiterassem a prática linguística. Entendemos que o 

docente, ainda que não conscientemente, expressou a ideia principal que norteia todos os 

estudos relativos à perspectiva da Translinguagem – ou seja, uma vez que o propósito 

comunicativo seja atingido durante a interação social, embora sem a adequação gramatical, 

lexical ou cultural da visão monolíngue, o uso é expressão do acionamento do repertório 

linguístico único e complexo ao qual o indivíduo recorre durante a enunciação.   
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 Outra docente comentou, sobre o mesmo tópico, que é compreensível que o aluno “lance 

mão do repertório sistêmico e cultural de sua língua mãe (sic) na formulação de sua fala em 

língua adicional”.  

 Um dos professores mencionou que, uma vez que o inglês é uma língua franca, os 

indivíduos acabam por se apropriar dela para expressão e a transformam no próprio uso. 

Consideramos interessante a intervenção e acreditamos que, ao falar em “apropriação” e 

“transformação”, o profissional, mesmo não explicitamente, confirmou o que entendemos como 

o repertório único dos indivíduos multilíngues, que se alimenta a partir de todas as línguas com 

as quais eles têm contato e que perfaz as combinações empregadas para a comunicação em 

zonas de contato linguístico.  Além disso, o mesmo docente ressaltou que o uso de Mr./Ms. não 

faz sentido no contexto brasileiro (o que entendemos como adequação à convenção cultural), 

nem mesmo com a justificativa que alguns cursos expressam ao determinar que os professores 

devem preparar os alunos culturalmente para uma temporada de estudo ou trabalho nos países 

de língua inglesa (orientação que recebemos ao longo de nossa experiência profissional). 

 Um docente reforçou a ideia de aceitação da prática translíngue, ao mencionar que “todo 

falante de inglês carrega sua identidade no jeito de falar”, transportando o aspecto social da 

Translinguagem para a questão identitária pessoal. 

 Uma professora brasileira, que mora nos Estados Unidos (Boston), informou ter 

presenciado diversos alunos brasileiros usarem o vocativo teacher com professores 

estadunidenses e que estes reconhecem ser um “estilo brasileiro” (palavras da docente) e não 

corrigem mais os alunos.  

 Foi interessante observar que nenhum docente das Página B e Página C, comentando a 

Publicação 1 (que não mencionava os termos “Translinguagem” e “práticas translíngues”) usou 

as expressões nos seus comentários. Somente os docentes da Página A, a partir da Publicação 

3 (que informava o tópico Translinguagem/práticas translíngues) comentaram usando a 

terminologia. 

 Por isso, acreditamos que a circulação dos estudos sobre o tópico não está sendo ampla 

o suficiente no Brasil para melhor informar os profissionais do ensino de línguas adicionais 

sobre o assunto.  
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5.8. Análise da receptividade à perspectiva da Translinguagem 

 

 Neste item, a partir dos comentários dos docentes, analisamos sua receptividade à 

perspectiva da Translinguagem e classificamos as atitudes em três tipos distintos, mencionados 

na Tabela 5 e no Gráfico 5, com informações quantitativas relacionadas. 

 

Tabela 5 - Receptividade 

 Total de comentários % 

Translinguagem indesejada 9 20,9 

Translinguagem pragmática-circunscrita 16 37,2 

Translinguagem crítica-transformativa 18 41,9 

 43 100 

 

Gráfico 5 - Receptividade 

 

 

 Muitos profissionais (25 docentes – 58,1%) consideraram os exemplos citados nos 

nossos prompts e outros fornecidos pelos outros docentes como “influência”, “transferência” 

e/ou “interferência” de L1 em LAd – entre outros termos usados para qualificar o fenômeno 

linguístico, a saber: confusão, estilo, engano, troca, erro, tradução mental, vício de linguagem, 

erro de iniciante, transferência de uso pragmático (português europeu), emergent language 

(língua emergente, comentário em inglês pelo docente), diferença de regras 

gramaticais/culturais, mudança da língua internacional/modificações, transfer errors (erros de 

transferência, comentário em inglês pelo docente), language transfer (transferência linguística, 

comentário em inglês pelo docente) e troca semântica/lexical.  

 Apesar de qualificarem as práticas como “erros”, diversos professores informaram que 

não se importam, embora reforcem a forma culturalmente mais adequada ao padrão 
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(principalmente) estadunidense e britânico, e que entendem ser um aspecto cultural do aluno 

brasileiro. 

 Como já mencionado, podemos identificar três atitudes distintas, por parte dos 

professores de LAd, em consideração à presença de L1 nas práticas linguísticas dos alunos, que 

se inserem em um continuum como o apresentado na Figura 7, elaborada pelo nosso orientador, 

Prof. Dr. Joel Windle, a partir dos comentários e de nossa análise. 

 

Figura 7 - Receptividade à Translinguagem 

 

Fonte: WINDLE & POSSAS, 2021 

 

 A Figura 7 apresenta dois eixos: o eixo horizontal, o continuum entre as visões 

monoglóssica e heteroglóssica; e o eixo vertical, o continuum entre a predominância de L1 e a 

predominância de LAd. As três principais atitudes de receptividade à perspectiva da 

Translinguagem se posicionam ao longo dos eixos, de acordo com a análise do docente sobre a 

prática dos seus alunos (exposta, em maior ou menor grau, no comentário publicado), conforme 

explicitamos na apresentação de cada atitude.  
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Translinguagem indesejada  

 

 Os professores consideraram a presença de L1 na produção em LAd como: uma 

“interferência” prejudicial; uma fase no processo de aprendizagem (interlinguagem); e uma 

produção não adequada da língua adicional. 

 Usamos o termo indesejada uma vez que os docentes expressaram descontentamento 

com a repetição sistemática das práticas translíngues pelos alunos. Uma docente chegou a 

comentar com os seguintes termos: “Dói para quem é nativo”, o que demonstra, em nossa 

opinião, uma rejeição. Dos 43 comentários opinativos, apenas 5 docentes (11%) revelaram 

incômodo com o uso do vocativo teacher. 

 Nessa ponta do continuum, está a visão estritamente monoglóssica do multilinguismo, 

com o entendimento dos sistemas linguísticos totalmente separados, e a presença de uma língua 

no enunciado em outra língua considerada como “erro” passível de repetidas correções e 

“treino” (como menciona um professor, o que nos remete à visão behaviorista do Método 

Audiolingual) para adequação ao padrão nativo almejado por essa prática pedagógica. 

 A Abordagem Comunicativa aparece na Figura 7, no quadrante superior esquerdo, mais 

próxima da visão monoglóssica estrita e a predominância de LAd, visto que a AC é 

fundamentada por essa visão e tem uma prática pedagógica forte de exclusão de L1. 

 Outro professor qualificou a prática translíngue como “vício de linguagem”, causado 

pelo “costume do falante com a língua portuguesa” e sanável através de exercícios de listening 

e speaking. Mencionou ainda o docente que há “resistência a entender outro idioma se não 

temos prática suficiente nele”. Consideramos que esse comentário reflete que há insistência, 

por parte do profissional, em excluir a prática translíngue através de superexposição do aluno à 

língua-alvo (o que novamente nos remete ao Método Audiolingual e sua base behaviorista), a 

forma de “curar o vício”, termo, aliás, que traz um sentido bastante negativo para a realidade 

observada na sala de aula.  

 Alguns profissionais comentaram sobre “insistência” na correção, o que representa a 

questão da luta pelo poder na zona de contato que é a sala de aula. A posição de autoridade, 

capaz de interferir diretamente e, muitas vezes sem a necessária justificativa, salienta a questão 

de identidade que está imbricada na prática translíngue em diversos casos.   

 Uma professora informou sobre já ter “desistido de ensinar” o padrão estadunidense de 

tratamento, comentário que revela não apenas a insistência mencionada anteriormente, mas 

também um posicionamento pedagógico não condizente com o trabalho de educador. Não há 
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que se “desistir”, mesmo porque é nosso trabalho (sempre) mediar a caminhada do aluno em 

direção ao conhecimento.  A mesma profissional comentou que tentava “ensinar” sem comparar 

a prática em questão (o uso de have no lugar de there be) com a língua portuguesa 

(posicionamento típico dos métodos Audiolingual e Abordagem Comunicativa de exclusão de 

L1), o que nos transporta ao uso da primeira língua para scaffolding (que exploramos no 

próximo item). Acreditamos que, se tivesse havido essa “comparação” e um alinhamento mais 

esclarecedor por parte da docente, provavelmente os seus alunos teriam compreendido as 

diferenças e similaridades entre as duas formas linguísticas. 

 Entretanto, esta mesma docente trouxe um exemplo da presença de L1 em LAd com o 

efeito de sentido de humor – na expressão “You sent very well” (tradução literal da expressão 

brasileira “você mandou muito bem”) e expressa o contentamento pela iniciativa da aluna. 

Entendemos que, ao seguirem na perseguição ao padrão proficiente do falante nativo, os 

professores se rendem à imposição da “correção gramatical e lexical” na orientação dos cursos 

e escolas e terminam por replicar essa imposição à prática dos alunos, com breves momentos 

de reconhecimento da criatividade e efeito de discurso presentes nessa prática. 

 Um docente utilizou as palavras “engano” e “dificuldade de entender” e “falta de 

internalização” para qualificar a prática translíngue dos alunos – no caso, da conjugação do 

verbo to be – o que demonstra a rejeição à prática. 

 Finalmente, uma professora mostrou-se incomodada com a aceitação de outros docentes 

das práticas translíngues, justificando que tal aceitação leva à consolidação do “erro” – 

ignorando, talvez, o entendimento que as formas, uma vez adicionadas ao repertório, lá 

permanecem e são acessadas, independentemente de serem consideradas adequadas na visão 

monoglóssica. Não há que se falar em fossilização ou consolidação de “erros”, mas propomos 

o uso da expressão “prática translíngue reiterada”. 

 

Translinguagem pragmática-circunscrita 

 

 Denominamos o segundo tipo de atitude de pragmática-circunscrita porque analisa-se o 

uso linguístico considerando a influência do contexto comunicacional, mas limita-se, entre 

outros aspectos, à aceitação da presença de L1 enquanto suporte (scaffolding) à ampliação do 

repertório com o acréscimo da língua adicional.   

 Os docentes consideram a prática translíngue observada na produção dos alunos como: 

“interferência” com uma explicação cultural; como inofensiva e com efeitos mínimos para a 

eficácia da comunicação; e como eventualmente aceitável.  
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 A prática pedagógica que utiliza L1 como suporte (scaffolding) à ampliação do 

repertório em LAd pode ser considerada um continuum entre os dois extremos do eixo, a 

depender do tratamento dado à prática linguística do aluno.  

 Uma professora que já trabalhou nos EUA relatou que constatou práticas semelhantes à 

generalização de padrões gramaticais de uma língua para outra até entre os falantes nativos da 

língua adicional. A informação disse respeito ao uso de “the bestest” (no caso, além da 

generalização do padrão de superlativo, uma dupla incidência deste) entre os alunos 

estadunidenses nos primeiros anos de escola. Nesse ponto, lembramos a noção de Gramática 

Universal de Chomsky, no sentido de haver um entendimento de determinados princípios 

comuns às línguas naturais e que são livremente aplicados pelos indivíduos, nativos ou não. 

 Uma docente usou, em seu comentário, a palavra erro entre aspas, demonstrando 

entender que, embora a prática não esteja em consonância com o padrão linguístico considerado 

pela metodologia da escola em que ensina, ela própria não o considerava como erro. Mais ainda, 

a professora afirmou que, se não há interferência na comunicação, não haveria questão a ser 

considerada. Interessante foi sua conclusão que “todo falante de inglês carrega sua identidade 

no jeito de falar (inclusive os próprios nativos)”, trazendo o aspecto identitário da perspectiva 

da Translinguagem para o debate.  

 Achamos interessante o comentário de uma professora que relacionou a presença de L1 

ao lado afetivo da “mother tongue” (em inglês na publicação, língua materna). No entanto, a 

professora descreveu, na sua participação, um procedimento que, segundo ela, aconteceria (ou 

deveria acontecer) no momento da produção oral: “[...] é preciso exercitar esta tradução mental, 

para que o aluno possa escutar na L2, pensar, traduzir mentalmente para a L1, traduzir 

novamente para L2 e ser capaz de produzir”. Esse procedimento descrito não está em 

concordância com um dos princípios basilares da Abordagem Comunicativa, que é fazer o aluno 

“pensar em inglês”, sem a tradução que, na maioria das vezes, não funciona. Mais ainda, 

entendemos que é essa tradução - sem a devida compreensão dos usos culturais, das estruturas 

próprias de cada padrão linguístico, do léxico pertinente a cada situação comunicativa - que se 

configura em “problemas” na comunicação.  

 Uma brasileira, que mora nos Estados Unidos e participa do grupo de professores, 

relatou que os professores estadunidenses já estão “acostumados” ao “estilo brasileiro” dos 

alunos em usarem o vocativo teacher, o que representa o aspecto cultural das práticas, segundo 

a docente. Embora não tenha se referido à perspectiva da Translinguagem, ficou clara sua 

opinião que as práticas diversas do padrão de referência (no caso, estadunidense) têm, em si, a 

motivação cultural. 
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 Finalizando, uma professora relatou que o padrão estadunidense de referência ao 

tratamento dos professores em sala de aula (ainda sobre o vocativo teacher) reflete a cultura do 

país, enquanto o uso do vocativo reflete a cultura brasileira e “não dá para mudar a cultura do 

país”. 

 

Translinguagem crítica-transformativa 

 

 O terceiro tipo de atitude é chamado de crítica-transformativa porque representa uma 

ruptura com a visão tradicionalista monoglóssica que sempre baseou o multilinguismo e que 

propõe, através da perspectiva da Translinguagem, um novo tratamento ao ensino-

aprendizagem de línguas e seus usos, transformando o tratamento dado à prática observada em 

sala de aula e, por consequência, as metodologias e abordagens de ensino-aprendizagem. 

 Os professores consideram a prática linguística dos alunos como propositivas, 

completas, adequadas ao próprio grupo de interlocutores e sua cultura, buscando efeitos 

desejados (como de humor, identificação, etc.), criativas, ou parte de novas culturas em 

construção, e problematizando normas externas/hegemônicas. 

 Do total de docentes, 18 (41,9%) expressaram, através de seus comentários, não apenas 

considerar e apoiar as práticas linguísticas dos alunos, caracterizadas pela presença de L1, mas 

principalmente revelaram entender os aspectos translíngues imbricadas em tais práticas. Alguns 

comentários foram bastante relevantes e são objeto de uma análise mais detalhada. 

 Uma professora (estrangeira) comentou entender que o inglês é, atualmente, uma língua 

internacional ou língua franca, da qual os falantes não nativos se apropriam para expressão de 

acordo com o contexto comunicativo.   

 Outro docente concordou e foi além, qualificando a prática como translíngue e própria 

do uso de uma língua viva, modificada no contexto cultural brasileiro (no caso do vocativo 

teacher). Completou o docente com a observação que deveria ser apresentado aos alunos 

brasileiros as diferenças resultantes dos aspectos culturais de cada comunidade de fala. 

 Uma docente mencionou a perspectiva da Translinguagem e a orientação heteroglóssica 

(embora não usando esse termo) de línguas não como sistemas fechados, mas como 

componentes de um espaço (repertório) onde a prática translíngue ocorre a partir de 

interpretações diversas dos indivíduos multilíngues. Achamos muito representativo o uso da 

palavra “interpretação” para significar a visada comunicativa na produção de sentido, a partir 

da escolha, intencional ou não, de todos os recursos existentes no repertório internacional único.  
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 No entanto, apesar desse entendimento claro da perspectiva da Translinguagem, alguns 

termos no comentário da professora demonstram a carga (ainda) presente da visão 

monoglóssica5 do multilinguismo, a saber: superação de “erros” e vício.  

 Um professor, que faz pós-graduação na área da Linguística nos EUA, qualificou 

algumas leituras (citando apenas Ofelia García como um dos autores) sobre a perspectiva da 

Translinguagem a que teve acesso como impopulares e que alguns acadêmicos questionavam o 

conceito de translanguaging (o ato de “translinguar”, ou seja, a prática translíngue em si). O 

próprio docente revelou entender que Translinguagem e code-switching (em inglês na 

publicação, alternância de código) seriam o mesmo construto, e se ofereceu para nos enviar os 

textos. Em algumas mensagens trocadas de forma privada, o professor solicitou esclarecimentos 

entre os dois conceitos, o que explicamos através da orientação heteroglóssica que fundamenta 

a Translinguagem. Foi um contato bastante produtivo, não apenas para nosso próprio 

entendimento, mas como ajuda ao colega e motivação para novas leituras e pesquisas sobre o 

tema. 

 Por último, um comentários interessante, em nossa opinião, foi o de uma professora da 

rede pública do Rio de Janeiro que informou achar “compreensível e até mesmo lógico” que os 

alunos lancem mão do “repertório sistêmico e cultural” da primeira língua na “formulação de 

sua fala em língua estrangeira”.  E reportou sua experiência como professora de português para 

alemães, com a observação de que esses alunos também translinguam na sua produção oral.  

Embora seu entendimento de repertório seja relativo à língua e não especificamente o indivíduo, 

achamos que a ideia se aproxima bastante da perspectiva de Translinguagem que abraçamos. 

  

 
5 Essa questão ainda se materializa no nosso próprio discurso, apesar de buscarmos reformulá-lo de acordo com o 

nosso entendimento e nossa filiação à perspectiva da Translinguagem. Como nossa formação foi iniciada ainda 

nos anos 80, trazemos ainda na nossa produção escrita (principalmente) traços da visão monoglóssica que perdura 

até hoje nos estudos do multilinguismo. 
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6. Considerações finais 

 

  

 Ao longo de nossa experiência como professores de língua inglesa, diversas vezes 

questionamos as metodologias e abordagens pedagógicas orientadas à exclusão da primeira 

língua no ensino-aprendizado de línguas adicionais. Por isso, decidimos por pesquisar os 

fundamentos, conceitos e perspectivas que compunham essa prática. 

 A partir do surgimento da Sociolinguística nas décadas de 60 e 70, os métodos que 

usavam L1 pari passu com as LAds foram sendo substituídos por abordagens que culminaram 

naquela que representou a ruptura com a tradição centrada na gramática normativa e tradução 

– a Abordagem Comunicativa (AC). Essa mudança foi impulsionada especialmente nos cursos 

livres, praticamente o único ambiente, até os anos 2000, onde se aprendia formalmente uma 

língua adicional.  

 Em nossa pesquisa teórica sobre a AC, ampliamos nosso entendimento de que os 

Sociolinguistas defendiam o uso das línguas em cenários sociais como uma questão de 

desenvolver a proficiência dos alunos em comunicar ou transmitir significado, baseados na 

premissa de que o aprendizado envolvia não apenas o conhecimento de estruturas e formas das 

línguas, mas também as funções e os propósitos a que as línguas servem em diferentes situações 

de interação social, na comunicação da vida real. E, embora os fundamentos da Abordagem 

Comunicativa indicassem que deveria haver uso criterioso de L1 quando necessário e quando 

houvesse benefício a construção do conhecimento em LAd, nos certificamos de que, conforme 

observado em nossa experiência, na prática, L1 foi sendo sistematicamente excluída do cenário 

e, consequentemente, a sala de aula tornou-se um palco de disputa de poder e afirmação de 

identidade, uma vez que os alunos se recusavam ou se sentiam desconfortáveis (em maior ou 

menor grau) em abandonar não apenas a primeira língua, mas seus aspectos culturais. Tanto é 

assim que L1 continuou a estar presente, em práticas que foram classificadas como 

“interferência, influência e transferência linguísticas”, “erro”, alternância de código ou mistura 

de códigos. 

 Além disso, a partir de leituras de estudiosos da educação bilíngue, ampliamos nossa 

reflexão sobre o fato de o cenário pedagógico não ter se alterado de forma homogênea com o 

surgimento da AC.  

 As escolas públicas regulares continuaram com a base de gramática normativa e 

tradução/compreensão de textos em LAd, em razão dos exames de acesso ao ensino superior e 
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pelo grande desnivelamento entre os alunos, fator menos acentuado nas escolas particulares 

tradicionais, nicho das classes média e alta, com acesso aos (caros) cursos livres.  

 Mesmo assim, com a explosão de redes diversas de cursos de idiomas (em sistema de 

franquias ou com unidades próprias), a AC tornou-se a principal metodologia de ensino. 

Também, no aparecimento de escolas bilíngues, com sistema de ensino próprio ou em parceria 

com essas redes de cursos, a AC foi ocupando cada vez mais espaço nos planejamentos 

pedagógicos e na formação de professores. 

 Entretanto, as últimas décadas viram surgir novos métodos e abordagens, ainda na linha 

da Sociolinguística majoritariamente, concentrados no uso da língua em situações 

comunicativas reais, mas com ingredientes inovadores: cada vez maior autonomia dos alunos 

na decisão e controle do próprio aprendizado; o planejamento dos conteúdos voltado para a 

elaboração de projetos (muitos, de cunho social); e interdisciplinaridade. Adicionalmente, com 

o advento da pandemia de Covid-19 nos dois últimos anos, novos formatos foram antecipados 

de um futuro antes considerado distante: as aulas virtuais síncronas e assíncronas com 

instrumentos tecnológicos da Web 2.0, e o sistema híbrido de ensino (parte da turma em modo 

presencial e parte em modo remoto). 

 Dentre as relevantes mudanças no entendimento do multilinguismo, estudadas por 

linguistas como Baker, Pennycook e Wright, novas perspectivas têm sido tema de debate – 

entre elas, a Translinguagem, fundamentada na orientação heteroglóssica, que rompe com a 

visão tradicional monoglóssica do multilinguismo.  

 Aprendemos com Megale, García e Canagarajah a diferença entre duas visões 

fundamentais: a monoglossia e a heteroglossia. Na visão tradicional monoglóssica, na qual a 

Abordagem Comunicativa se fundamenta, os indivíduos multilíngues possuem sistemas 

linguísticos separados, não comunicantes a priori, o que justificaria a exclusão da primeira 

língua, cuja presença continua a ser classificada como indesejada.  

 Sempre entendemos que, quanto maior o tempo de exposição dos alunos à língua 

adicional, mais oportunidades eles terão para usar e aprimorar seu repertório linguístico. No 

entanto, presenciamos diversas situações constrangedoras, senão absurdas, de professores em 

mímicas impossíveis, que não resultaram em entendimento e desenvolvimento dos alunos, mas 

apenas revelaram frustração ocasionada pela prática de exclusão de L1. 

 No entanto, como educadores, consideramos que o objetivo final é o aprendizado – a 

transformação que enriquece pessoal, social, profissional e culturalmente os alunos, 

envolvendo, para isso, todos os recursos linguísticos disponíveis, uma abordagem que enxerga 

o indivíduo de uma forma holística, completa através e por causa da heterogeneidade humana. 
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 Observando interações entre pessoas das mais diversas idades, nos mais diversos 

contextos, verificamos que o uso de diferentes línguas no mesmo enunciado e com diferentes 

propósitos comunicativos na construção do discurso é fluido, dinâmico, materialização 

atravessada por ideologias e por posicionamentos de sujeitos únicos. A observação nos levou a 

abraçar o entendimento que essa fluidez é incompatível, senão oposta, à ideia de sistemas 

estanques sem interação.  Não há, no indivíduo multilíngue, armários fechados para cada língua 

adquirida ou aprendida, mas um grande espaço com recursos diversos e acessíveis à produção 

de sentidos. 

 É instigador ouvir crianças e adolescentes, que “lutam” com a língua adicional em sala 

de aula, usarem palavras e expressões dessa mesma língua tão natural e instintivamente quando 

interagem entre si sobre jogos, música, aplicativos de celular e outros temas; jovens adultos 

comentando sobre seus respectivos trabalhos e usando termos em inglês ou alemão ou até 

mesmo aportuguesando palavras estrangeiras sem repararem na prática translíngue que estão 

realizando; verificar, na mídia impressa e televisiva, durante os tempos de pandemia, que 

palavras como lockdown se tornaram comuns nas reportagens do dia a dia, sem que isso cause 

espanto ou estranheza nos espectadores. 

 Por isso, ao estudarmos a orientação heteroglóssica, principalmente nos trabalhos de 

Antonieta Megale, entendemos que há, na verdade, apenas um repertório linguístico, tornado 

internacional pelo acréscimo de línguas diferentes da primeira e ao qual o falante recorre, 

conscientemente ou não, na construção do seu discurso, não importando se o léxico ou as 

estruturas são característicos de idiomas diferentes. A prática linguística torna-se, então, a 

materialização de processos de identificação pessoal, social e cultural, posicionamento de 

autoridade e disputa, autonomia e resgate, inaugurando uma nova ação: o translinguar.  

 A perspectiva da Translinguagem – linha teórica em educação bilíngue iniciada por Cen 

Williams e que encontra continuidade nos trabalhos de Suresh Canagarajah, Ofelia García, entre 

outros – reflete a aceitação da orientação heteroglóssica no entendimento de que, sendo a 

comunicação e a expressão as principais razões da linguagem, há que se aceitar, motivar e 

estudar cada vez mais a prática translíngue, aquela na qual o indivíduo recorre ao seu repertório 

linguístico único, múltiplo em recursos semióticos, para significar o mundo e comunicar 

sentido. 

 No entanto, embora decorridos mais de 20 anos desde o surgimento da Translinguagem 

com Williams, continuamos a testemunhar colegas docentes classificando o translinguar como 

erro, impondo a correção e interferindo, muitas vezes, no processo de fala de seus alunos. Mais 
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ainda, quando mencionamos a orientação translíngue aos mesmos colegas, somos confrontados 

com expressões de dúvida e desconhecimento.  

 Assim, voltamos aos questionamentos que elaboramos: 1) qual o tratamento dado pelos 

professores de línguas adicionais às práticas em sala de aula, principalmente em produção oral, 

que entendemos como translíngues; 2) se os professores recepcionam a perspectiva da 

Translinguagem.   

 Para respondermos às questões, decidimos pelo levantamento, junto a docentes de LAd, 

de exemplos da presença de L1 na produção dos alunos em sala, e a opinião e atitude dos 

professores face a essa prática,  

 Através de publicações em grupos de rede social com professores de locais de trabalho 

e formações distintos, buscamos motivar os colegas a reportarem situações do cotidiano em 

sala de aula que demonstrassem a presença de L1 na produção oral dos alunos. Apresentamos 

alguns exemplos concretos e perguntamos a opinião dos professores sobre eles. Não houve um 

convite formal a docentes específicos, mas apenas publicações abertas, dirigidas à comunidade 

docente. 

 Obtivemos 142 respostas de 96 docentes, considerando os três grupos que totalizavam 

mais de sessenta mil membros.  

 As respostas foram classificadas de acordo com o conteúdo – se reportavam a presença 

de L1 através de elementos lexicais, gramaticais, de pronúncia, etc. – e com a opinião sobre a 

perspectiva da Translinguagem. A maioria dos comentários (30,3%) continha a opinião dos 

docentes acerca da prática translíngue e a presença de L1 no aspecto lexical foi o segundo ponto 

com mais comentários (27,5%). O principal local de trabalho dos professores é o curso livre 

(21,9%), embora a maioria tenha preferido não informar o tipo de instituição.  

 Em relação ao tratamento dado pelos professores à prática translíngue observada na 

produção dos alunos, constatamos, em resposta ao nosso questionamento, que diversos 

docentes ainda corrigem os enunciados, tendo como referência o padrão do falante nativo culto 

estadunidense, mesmo que entendam as razões identitárias, ideológicas e culturais imbricadas 

na produção linguística. Da mesma forma, a maioria dos docentes desconhece a perspectiva da 

Translinguagem ou não associa a prática observada em sala à perspectiva. Os termos mais 

usados pelos docentes para qualificação do translinguar são: erro, interferência, influência, 

transferência, vício de linguagem, etc. Portanto, esse posicionamento revela que essa maioria 

ainda está inserida na visão monoglóssica de sistemas linguísticos separados.  

 Apenas uma pequena parcela reconheceu a produção com a presença de L1 como prática 

translíngue ou relacionada à perspectiva da Translinguagem, embora tenham informado 
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ressaltar para os alunos a diferença para o padrão de referência a que seguem ou são instados a 

seguir no local de trabalho. 

 Diante dessas diferentes atitudes de receptividade dos professores à prática translíngue, 

a resposta a um dos nossos questionamentos, propusemos uma classificação da Translinguagem 

em três pontos, exposta na Figura 7, apresentada na página 73 e aqui repetida:  

 

Figura 7 - Receptividade à Translinguagem 

 

Fonte: WINDLE & POSSAS, 2021 

 

• Translinguagem indesejada, situada no polo monoglóssico do eixo horizontal, que 

desperta uma reação de negação e correção firme do que é considerado como 

interferência prejudicial, correção essa muitas vezes centrada na repetição (do modelo 

behaviorista) das formas do padrão linguístico de referência (normativo, estadunidense). 

A Abordagem Comunicativa está associada a essa atitude de exclusão e rejeição da 

presença de L1, e se localiza mais próxima do polo de predominância da língua 

adicional no eixo vertical, com o objetivo de fazer o aluno alcançar a proficiência 

“nativa”. 

• Translinguagem pragmática-circunscrita, situada em um continuum entre os polos 

monoglóssico e heteroglóssico do multilinguismo (eixo horizontal) – variando desde 

uma rejeição mais branda até uma aceitação relativa – em que a presença de L1 é 

entendida como uma ferramenta necessária de scaffolding para o aprendizado da língua 

adicional. Os professores com essa atitude percebem a prática translíngue como 
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expressão cultural em um contexto comunicacional restrito e é passível de correção 

mínima ou nenhuma, já que não apresenta prejuízo à comunicação. Está próxima da 

metade no eixo vertical, uma vez que o uso predominante da língua adicional é desejado, 

mas a presença de L1 é parcialmente tolerada. 

• Translinguagem crítica-transformativa: localizada no polo heteroglóssico do eixo 

horizontal, a atitude revela um novo tratamento ao ensino-aprendizagem de línguas e 

seus usos, no qual a prática translíngue é considerada criativa, uma construção de 

discurso com efeitos de sentido diversos, e como parte de novas culturas, além de um 

processo de posicionamento identitário, ideológico e cultural. 

 

 Diante das análises empreendidas e da constatação da (ainda) pouca permeabilidade da 

perspectiva da Translinguagem entre os professores de línguas adicionais, objetivamos, na 

continuação de nossos estudos, propor a elaboração de uma abordagem pedagógica 

fundamentada na perspectiva da Translinguagem e que considere a prática translíngue como 

recurso para uma comunicação verdadeira e completa em produção de sentido, parte de uma 

educação cidadã em termos afetivos, identitários, sociais, culturais e políticos, de todos aqueles 

que desejam interagir em uma língua adicional.  

 Esperamos, desta forma, contribuir com a formação de professores mais críticos às 

visões tradicionais, e mais alinhados e receptivos a novas metodologias na perspectiva da 

Translinguagem. 
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