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Resumo 

Este trabalho, ainda em andamento, tem por objetivo analisar as atividades propostas, as estratégias de resolução 

requisitadas por essas mesmas atividades e técnicas/metodologias adotadas por uma série didática para o ensino de 

inglês como língua estrangeira no que concerne aos aspectos gramaticais contemplados. Foi considerado como 
unidade de análise o livro World English (2010), volume 1, da Editora Heinle, utilizado nos semestres I e II da 

Licenciatura em Letras/Habilitação em Língua Inglesa (curso diurno) e no semestre I da Licenciatura em Língua 

Inglesa (curso noturno) da Universidade Federal do Ceará. Seguindo critérios estabelecidos a partir dos trabalhos de 

Soares (1979 apud TRAVAGLIA, 2002) e Antunes (2007), esta investigação pauta-se nos preceitos básicos da 

Abordagem Comunicativa (AC) que se caracteriza por ter o foco no sentido, no significado e na interação propositada 

entre os sujeitos em situação de aprendizagem da língua estrangeira. O ensino comunicativo é aquele que organiza as 

experiências de aprender em termos de atividades/tarefas de real interesse e/ou necessidade do aluno para que ele se 

capacite a usar a língua-alvo para realizar ações autênticas na interação com outros falantes-usuários dessa língua. 

Além disso, este ensino não toma as formas da língua descritas nas gramáticas como modelo suficiente para organizar 

as experiências de aprender outra língua, embora não descarte a possibilidade de criar na sala de aula momentos de 

explicitação de regras e de prática rotinizante dos subsistemas gramaticais, como o dos pronomes, as terminações de 

verbos, etc. (ALMEIDA FILHO, 1993). Os resultados obtidos revelam que as explicações apresentadas e as atividades 
propostas ressaltam o valor estrutural da gramática em detrimento do valor semântico, explorando-a a partir de textos 

e não com base neles e sem levar em consideração os contextos linguísticos. 

Palavras-chave: gramática; língua inglesa; abordagem comunicativa 

 

Considerações Iniciais 

 

Desde a década de ‘80, os estudos de linguística aplicada centrados na Abordagem 

Comunicativa (AC) para o ensino de línguas estrangeiras (LE), contexto considerado para fins 

deste trabalho, têm ganhado respaldo e a grande maioria dos cursos de línguas têm, pelo menos 

teoricamente, se deixado nortear pelos preceitos básicos preconizados por ela. 

A AC se caracteriza por primar pelo foco no sentido, na interação entre os usuários da 

língua, nas suas intenções e nas funções linguísticas objetivadas. O ensino de paradigmas 

gramaticais, dependendo de que vertente da AC é adotada (forte ou fraca
3
), pode ser inteiramente 

                                                             
1 Graduanda em Letras pela Universidade Federal do Ceará (jessica.fontenele@ymail.com). 
2 Professora Assistente do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará e mestra em Letras 

pela Universidade Estadual do Ceará (manolisavasconcellos@gmail.com, manolisa@ufc.br) 
3 “Em sua versão “fraca”, a abordagem comunicativa advoga a importância de se criar oportunidades para que os 

alunos utilizem a língua alvo em atividades com fins comunicativos que podem estar integradas a um programa mais 

abrangente para o ensino da língua, envolvendo também o uso de outros tipos de atividades. Em sua versão “forte”, a 

abordagem comunicativa advoga que só é possível adquirir a língua-alvo por meio da comunicação.” (MATTOS, A. 

M. A.; VALERIO, K. M. Letramento Crítico e Ensino Comunicativo: lacunas e interseções. Revista Brasileira de 

Linguística Aplicada, v. 10, n. 1, p. 135-158, 2010.) 
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suprimido ou ficar em segundo plano. 

Neste artigo, debruçamo-nos sobre a AC de vertente fraca, ou seja, aquela que objetiva 

um processo menos carregado de descritivismo e prescritivismo, porque, tal qual Travaglia (2002, 

p. 108), entendemos que, em um contexto de ensino-aprendizagem de línguas, “o que se deve 

objetivar é um ensino essencialmente produtivo
4
, para a aquisição de novas habilidades 

linguísticas, embora o ensino descritivo e o ensino prescritivo possam ter também um lugar nas 

atividades de sala de aula” desde que, a nosso ver, atendam a um propósito comunicativo 

específico, que encontrem uso nas atividades/tarefas que simulem situações autênticas de 

interação sobre tópicos reais e que ajudem no desenvolvimento da competência comunicativa
5
 do 

aprendiz. 

 

O ensino da gramática no contexto de ensino-aprendizagem de LE 

 

O isolamento linguístico da gramática, imposto pelas lições tradicionais e pelas 

gramáticas normativas e prescritivas, é altamente condenado no ensino comunicativo. Travaglia 

(2002), por exemplo, defende a contextualização dos aspectos gramaticais em unidades textuais, 

cujo contexto situacional irá lhes definir e restringir os sentidos. Para o autor, o texto
6
 é a unidade 

linguística que deve servir de base e centro para que os estudos comunicativos de gramática se 

desenvolvam. A negação do isolamento linguístico tradicional das frases prontas ou isoladas de 

seu contexto se justifica, segundo esse mesmo autor, porque 

 

(…) a língua funciona em textos que atuam em situações específicas de interação 

comunicativa e não em palavras e frases isoladas e abstraídas de qualquer situação ou 

contexto de comunicação. A perspectiva textual tem a possibilidade de fazer com que a 

gramática seja flagrada em seu funcionamento, evidenciando que a gramática é a própria 

língua em uso. (TRAVAGLIA, 2002, p.109) 

                                                             
4 Por ensino produtivo, entendemos aquele que promove o desenvolvimento de habilidades já adquiridas e a aquisição 

de novas. 
5 “A Competência Comunicativa pode ser compreendida como a habilidade de se usar um sistema linguistico 

determinado de forma apropriada em todas as situações da vida cotidiana, considerando as funções e variedades da 

linguagem, bem como as situações socioculturais em que se estabelecem. Desta forma, a Competência Comunicativa 

não envolve apenas os pontos ou aspectos estritamente linguísticos do processo de adquirir uma linguagem, mas 

também os aspectos [sócio-psicológicos] deste tipo de aprendizado”. (SOUSA, Ana Cláudia de, RODRIGUES, 

Cláudia Aparecida, XAVIER, Elisângela Aparecida e ROSA, Ronaldo G. M. Definindo a Competência 

Comunicativa no Ensino/Aprendizado de Línguas Estrangeira/Dimensões Comunicativas no Ensino de 

Línguas. Disponível em: <http://www.voy.com/174528/4/179.html>. Acessado em: 18.08.2012.) 
6
 Adotamos aqui a concepção generalista de Peirce (1993) que define texto como sendo “qualquer conjunto de 

elementos que, capazes de serem captados por nossos sentidos (visão, audição, tato, olfato e gustação), possam 

funcionar, assim conjuntamente, como meio de registro, conservação e transmissão de informação”. (PEIRCE, 

Charles Sanders. Semiótica e Filosofia. Introdução, seleção e tradução de Octanny Silveira da Mota e Leonidas 

Hegenberg. São Paulo: Culrtix, 1993.) 
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Em se tratando do ensino de gramática, a AC manifesta-se na eleição do texto como 

ferramenta de estudo e análise. Para muitos autores, o texto é a forma de se usar a linguagem. 

Segundo Antunes (2007, p. 130), por exemplo, 

 

 

(…) o texto não é a forma prioritária de se usar a linguagem. É a única forma. A forma 

necessária. Não tem outra. A gramática é constitutiva do texto, e o texto é constitutivo da 

atividade da linguagem. 

 

 

O enfoque teórico adotado aqui é de natureza funcionalista, ou seja, aquele que não 

desconsidera a relevância dos aspectos gramaticais em situações interativas orais ou escritas, mas 

que os compreende como componentes linguísticos não-autônomos, dependentes das dimensões 

semânticas e pragmáticas da linguagem (cf. PEZATTI, 2004, p. 214), dimensões essas que só 

podem ser identificadas dentro de um contexto situacional garantido por meio do recurso texto. 

 

A gramática no livro didático para o ensino de LE 

 

Muitos materiais didáticos, numa tentativa frustrada de se fazerem (ou ao menos 

parecerem) comunicativos, utilizam, na construção de suas lições, textos que servem apenas de 

“pretexto”, segundo Antunes (2007). Ou seja: possuem mera função ilustrativa das ocorrências 

gramaticais em questão. Quanto às alternativas que teríamos em oposição a tais práticas 

pseudocomunicativas, diz-nos a autora: 

                                  

 

A proposta (…) é que o texto seja analisado: no seu gênero, na sua função, nas suas 

estratégias de composição, na sua distribuição de informações, no seu grau de 

informatividade, nas suas remissões intertextuais, nos seus recursos de coesão, no 

estabelecimento de sua coerência e, por causa disso tudo, só por causa disso, (…) os itens 

da gramática comparecem (p. 138). 

 

 

Norteado pelos pressupostos teóricos brevemente expostos acima, este trabalho se propõe 

a analisar o tratamento dado aos aspectos gramaticais em uma obra de cunho didático que serve de 

base ao ensino de inglês como língua estrangeira na Universidade Federal do Ceará: World 
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English I (2010), doravante referido como WE I, da editora Heinle
7
. Seu volume 1 é adotado no 

primeiro e segundo semestres da Licenciatura em Letras/Habilitação em Língua Inglesa (curso 

diurno) e também no semestre I da Licenciatura em Língua Inglesa (curso noturno). 

Para a análise do material didático em questão, elaboramos uma lista de critérios 

pautados nos trabalhos de Soares
8
 (apud TRAVAGLIA, 2008, p. 104 -105) e Antunes (2007) (Vide 

anexo). A lista em questão se divide em duas partes: (1) orientação metodológica para o ensino de 

gramática e (2) características gerais – tradicionais e comunicativas - do ensino de gramática
9
. 

 

Descrição do livro didático WE I 

 

As doze unidades didáticas do World English 1 (2010) estão organizadas da seguinte 

forma: na abertura de cada unidade somos apresentados a um título, que indica o tema dos textos e 

do vocabulário que encontraremos ao longo da mesma. 

Ainda na abertura encontram-se perguntas simples que servem de atividade introdutória 

ou de aquecimento (warm-up activities) para as lições. Na sétima unidade, por exemplo, são 

mostradas pessoas de diferentes culturas e países, vestidas de forma bastante peculiar. A primeira 

pergunta apresentada é: “Where are these people from?”/ “De onde são essas pessoas?” 

Percebemos que as imagens foram escolhidas de forma a despertar o interesse e a curiosidade dos 

alunos, que são levados a realizar um percurso cognitivo a partir de pistas, chegando a uma 

conclusão lógica. Essa conclusão deve ser passível de uma explicação razoável. 

Logo abaixo das perguntas são apresentados os quatro objetivos (chamados de goals) das 

unidades, isto é, as competências que os alunos devem ter apreendido ao término da mesma, 

muitas vezes em nível crescente de complexidade. Isso é percebido pelos verbos que os 

descrevem, por exemplo: identify, talk, describe para os primeiros, e compare, evaluate, discuss, 

etc. para os últimos. Os primeiros estão mais voltados para atividades de reconhecimento e 

recuperação de ideias explícitas e os últimos para a elaboração mais complexa de um pensamento 

lógico de base inferencial, embora não muito elaborada. 

As seções de gramática (Grammar) são invariavelmente apresentadas em dois momentos 

ao longo da lição: (a) depois da seção de vocabulário (vocabulary) que é seguida de atividades 

                                                             
7 JOHANNSEN, Kristin. World English 1. Boston: Heinle, 2010. 
8 SOARES, Magda Becker et al. Ensinando comunicação em língua portuguesa no 1º grau: sugestões 

Metodológicas 5ª a 8ª séries. Rio de Janeiro: MEC/Departamento de Ensino Fundamental/FENAME, 1979. 
9 As características  tratam, originalmente, do ensino de Português como língua materna nas escolas brasileiras de 

Ensino Fundamental e Médio; contudo, a nosso ver, adequam-se perfeitamente bem ao contexto aqui considerado, ou 

seja, de ensino de inglês como LE. Assim, procuramos fazer uma associação entre certas características dessas 

orientações e do material analisado. 
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estruturais (exercícios de completar, na grande maioria das vezes) e (b) depois da seção intitulada 

Language Expansion: Party Words (de expansão lexical e, portanto, complementar à seção de 

vocabulário) que é seguida de atividades que podem ser entendidas como cognitivas, mas que não 

propiciam a compreensão por parte do aluno de como as sentenças isoladas constantes no 

exercício (exercício de desembaralhar) promovem a compreensão de como as mesmas se adequam 

a um contexto específico. As atividades propostas nesses dois momentos, que podem ser 

classificadas como de baixíssimo nível cognitivo e sem propósitos comunicativos, insistem em dar 

foco na forma, sem objetivar, contudo, desenvolver no aluno uma capacidade de uso da forma pelo 

viés comunicativo, conforme proposto por Widdowson (1991).   

 Segundo esse pesquisador, 

 

a aprendizagem de uma língua abrange (...) a aquisição da capacidade de compor frases 

corretas. (...) Mas ela inclui a aquisição da compreensão de como essas frases, ou partes 

delas, são apropriadas num contexto específico. O primeiro tipo de capacidade depende 

de conhecimento de regras gramaticais da língua que esteja sendo aprendida 

(WIDDOWSON, 1991, p. 15 e 16). 

 

O segundo tipo, por sua vez, “torna evidente até que ponto o usuário demonstra capacidade 

de uso do seu conhecimento de regras linguísticas para a comunicação eficaz” (WIDDOWSON, 

1991, p. 17). Um usuário de uma língua não joga frases ao vento de forma despropositada e 

descontextualizada como se não tivesse uma intenção comunicativa em mente. 

Salientamos que o conhecimento do sistema linguístico foi chamado por Widdowson 

(1991) de gramatical ou conhecimento da forma e o conhecimento de que aspectos gramaticais e 

de como esses mesmos aspectos se adequam a um contexto comunicativo específico, o autor 

chamou de uso ou conhecimento comunicativo
10

. 

 

Análise do WE I 

 

No que diz respeito aos aspectos gramaticais, vale salientar que o livro não se rotula 

como se deixando nortear pelos aspectos gramaticais; contudo e aparentemente é isso que 

acontece conforme passaremos a descrever e a analisar abaixo. 

No quadro que se segue, apresentamos todos os tópicos gramaticais introduzidos com a 

indicação das suas unidades de origem. 

 

                                                             
10 Essa distinção entre forma (gramatical) e uso (comunicativo) está relacionada à distinção feita por Saussure entre 

langue e parole e à semelhante distinção feita por Chomsky entre competência e desempenho. 
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Unidade Tópico gramatical 

1 to be 

 be + adjetivos (+substantivos) 

 Adjetivos possessivos 

2 

 
Presente simples 

 Advérbios de frequência 

3 Possessão (adjetivos, pronomes e belong to) 

 Imperativos e should para conselhos 

4 Substantivos contáveis e incontáveis: some e any 

 how much, how many com quantificadores: lots of, 

a few, a little 

5 Presente contínuo 

 Verbos de estado 

6 Passado simples 

 Passado simples de be 

7 Verbos com objetos direto e indireto 

 Verbos de ligação 

8 be going to 

 will para previsões 

9 Comparativos 

 Superlativos 

10 Modais – should, ought to, should, must, have to 

 Perguntas com how 

11 Presente perfeito 

 Presente perfeito X presente simples 
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12 

 

Primeiro condicional 

 

Quadro 01 – Tópicos gramaticais 

 

 

Há, em cada uma das unidades, uma apresentação explícita desses conteúdos gramaticais, 

que é sempre feita em forma de quadros gramaticais e que, por sua vez, funcionam como 

demonstrativos do uso das estruturas evidenciadas. Na unidade 9, por exemplo, o primeiro tópico 

gramatical apresentado é comparative form. 

 

 

 

QUADRO GRAMATICAL 1 

 

 

 (JOHANNSEN, 2010, p.101) 

 

Logo a seguir, o aluno deve preencher lacunas utilizando a forma correta do grau 

comparativo de superioridade. Não se trata de um texto lacunado, mas de sentenças isoladas que 

devem ser preenchidas com os adjetivos solicitados nos parênteses. 
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EXERCÍCIO 

 

 

(JOHANNSEN, 2010, p.21) 

 

Apresentamos abaixo uma amostra de exercício escrito da segunda seção de gramática da 

obra, contido na segunda unidade, cujo tópico é “advérbios de frequência”. Essa seção é precedida 

por outra, de vocabulário, Language expansion. É nesta última que o texto está contido. 

 

EXCERTO DO TEXTO 

 

 

(JOHANNSEN, 2010, p.20) 

 

EXERCÍCIO 

 

 

(JOHANNSEN, 2010, p.21) 
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Assim, frases isoladas, ao modelo daquelas que se encontram nos textos de referência, 

são enquadradas nas tabelas de acordo com sua composição estrutural, tal qual nos exercícios de 

gramática nos manuais tradicionais. Espera-se do aluno, portanto, que se baseiem nesses quadros 

gramaticais para resolver os exercícios que os acompanham, servindo os textos como simples 

elementos demonstrativos. Os exercícios são tidos como contextualizados porque colaboraram na 

manutenção da unidade temática da lição e não porque atendem a um propósito comunicativo 

específico. 

Depois da atividade de completamento (Vide EXERCÍCIO – MODELO 1), o aluno é 

submetido a uma atividade de compreensão auditiva, intitulada Conversation, onde alguns 

adjetivos no grau comparativo de superioridade são utilizados. Vale salientar aqui, que os textos, 

invariavelmente diálogos, são bem curtos e forjados para servir o propósito do desenvolvimento 

da competência gramatical e não o propósito comunicativo. Não há na sessão em questão, 

nenhuma atividade de compreensão dos conteúdos veiculados pelos diálogos, mas a proposta de 

leitura apenas, com a troca de papéis na sequência. 

Ainda com relação aos exercícios de gramática propostos no WE I, podemos dizer que a 

grande maioria deles (de um total de 40) se preocupa em treinar o aluno para preencher lacunas, 

desembaralhar frases e numerar colunas como se a comunicação intersubjetiva se efetuasse 

naturalmente dessa forma. 

A tabela abaixo mostra, em termos percentuais, a frequência de ocorrência de cada um 

dos tipos de exercícios supracitados: 

 

TABELA 01: FREQUENCIA DE OCORRÊNCIA DAS ATIVIDAES 

GRAMATICAIS 

 

OBJETIVOS DOS 

EXERCÍCIOS 

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 

DO EXERCÍCIO 
% 

Preencher lacunas 16 40% 

Desembaralhar frases 8 20% 

Numerar colunas 5 12,5% 

Outros
11

 11 27,5% 

                                                             
11 Dentre outros objetivos, destacam-se o de escolher a palavra/expressão correta para completar frases e construir 
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Os exercícios gramaticais para desenvolvimento das habilidades orais contidos nas seções 

de gramática estão em menor número e sempre instruem os alunos a trabalharem em pares com 

base em um diálogo ou texto que lhes servem de modelo e guia. Podemos apresentar as funções de 

cada um, em sua totalidade, da seguinte forma: 

 

 

Unidade Tópico gramatical Exercícios orais propostos (pair work)/Funções 

2 Advérbios de frequência discutir em nível pessoal as frases do exercício anterior 

3 
Imperativos e should para 

conselhos 

dar conselhos diferentes de acordo com as situações 

apresentadas no exercício anterior 

5 Presente contínuo 
fazer / responder perguntas baseadas em micro texto da 

seção 

7 Verbos de ligação descrever imagens utilizando verbos de ligação e adjetivos 

10 
Modais – should, ought to, 

should, must, have to 

fazer sugestões, dar conselhos, expressar obrigações com 

base em situações expressas 

 

Quadro 02 – Tópicos gramaticais e funções 

 

Os exercícios orais, assim como os escritos, quase sempre se apresentam como extensões 

de frases isoladas presentes nas seções anteriores. No caso do exercício oral presente na quinta 

unidade (abaixo), os alunos são instruídos a observar um microtexto em forma de e-mail, de 

apenas quatro linhas, e responder a perguntas cujas respostas devem ter sido explicitamente 

colocadas durante a execução do exercício anterior: preenchimento de lacunas. O livro explora 

pura e simplesmente questões de compreensão literal, deixando de lado a compreensão inferencial, 

reflexiva e produtiva. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
frases de acordo com informações dadas. 
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EXERCÍCIO 

 

 

(JOHANNSEN, 2010, p.53) 

 

Quanto às seções de writing, ou seja, escrita, se constituem nas atividades mais 

comunicativas do livro. Uma situação, adequada ao tema é criada, para que o aluno redija sobre o 

assunto; contudo, a situação acaba sendo uma variação do texto trabalho na seção de Language 

Expansion: Party Words que antecede uma das seções de introdução gramatical ou relacionada ao 

texto introduzido no Reading que, por sinal, tem nível de dificuldade bastante superior ao 

tratamento dado (ao longo das lições) aos conteúdos léxico-gramaticais contemplados. Assim, 

para produzir seus textos, os alunos não precisam usar de muita criatividade uma vez que todo 

material se encontra disponível na unidade exatamente como solicitado, por meio de textos 

modelares. 

As instruções contidas no livro do professor contêm orientações sobre como os textos 

podem ser corrigidos. Os próprios alunos, cada qual com o texto de um colega em mãos, é que 

devem atentar para erros e sugerir melhorias. Isso demonstra uma preocupação, embora tímida, 

com a socialização em sala de aula. Contudo, dada a forma como a aula de língua é montada, com 

foco na forma e não no uso, os alunos certamente deverão se prender a gramática pura e simples. 

A última orientação diz respeito a possíveis reescritas e melhorias antes que as notas 

sejam dadas pelo professor, um ponto positivo apontado por Brown (1994) em suas considerações 

sobre o ensino de escrita comunicativo. Entretanto, a pergunta que fazemos é: Como alunos 

treinados pela filosofia do WE I conseguirão ver para além da forma? Como conseguirão 

interferir positivamente na produção escrita dos colegas no que diz respeito ao uso se não foram 
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treinados para tanto? A resposta para óbvia: Deverão se ater aos modelos apresentados na unidade 

e se concentrar na acurácia gramatical. 

 

Considerações finais 

 

 WE I se propõe a envolver os alunos em uma aprendizagem de língua que versa sobre 

pessoas reais, lugares reais e uso real da língua, conforme expresso no livro do professor, na seção 

OVERVIEW. Contudo, os textos utilizados nas lições para introduzir os conteúdos linguísticos 

são, na maioria das vezes, criados para atender a propósitos de aquisição e desenvolvimento de 

vocabulário e apreensão gramatical. Aparentemente, os textos (orais e escritos) que podem ser 

considerados reais são os VIDEO JOURNALS e os READINGS, uma vez que apresentam um 

fluxo de língua natural, mas com nível de dificuldade bastante diferenciado e superior do restante 

da lição. A nosso ver, alunos que sejam beginners podem não apresentar dificuldades para 

acompanhar os conteúdos apresentados e discutidos nas oito (08) primeiras páginas da lição, 

quando toda a prática é controlada e modelar. No entanto, deverão enfrentar grandes dificuldades 

para interagir com as atividades propostas nas quatro (04) páginas finais quando o texto para 

leitura e o vídeo, aparentemente sem adaptações, são apresentados. 

No que diz respeito aos exercícios propostos, podemos dizer que eles, além de não serem 

atraentes e nada desafiadores, dão ênfase na forma, destacando quase que invariavelmente o valor 

estrutural da gramática e muito raramente se preocupando com o uso. Não há nenhuma 

preocupação, por parte da obra, de suscitar nos alunos a criticidade ou a análise dos contextos 

comunicativos nas quais essas formas ocorrem. 

Os textos autênticos, ou seja, aqueles que possuem um contexto comunicativo outro que 

não o do próprio livro didático, parecem ser inexistentes nas seções ligadas aos aspectos 

gramaticais
12

. A falta das referências dos textos utilizados para ilustrar os itens gramaticais 

contribui para reiterar nossa conclusão de que os textos não são autênticos, tendo sido 

desenvolvidos pelos autores para atender a propósitos linguísticos, mas não comunicativos. 

 A gramática e os temas são tratados como centro do programa e é exatamente essa 

combinação que parece motivar a compreensão de que os itens gramaticais - e porque não dizer os 

itens linguísticos (léxico-gramaticais) - são tratados de forma contextualizada. A nosso ver, essa 

compreensão distanciada da linguística do que seja contextualização e contexto compromete 

                                                             
12

 As seções de reading e writing, entretanto, contêm adaptações de artigos publicados na revista National 

Geographic Magazine, o que as aproxima dos objetivos da abordagem comunicativa no tocante à utilização de textos 

reais. Contudo, os textos aqui possuem, novamente, mera função ilustrativa. Os alunos não são convidados a uma 

análise mais profunda de suas características, sejam elas linguísticas ou não. 
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sobremaneira o tratamento dado aos aspectos da língua no volume em questão. Entendemos que, 

enquanto contexto for considerado como sendo a relação semântica existente entre os aspectos 

tratados em uma dada unidade e sua tematização, o componente comunicativo fica alijado no 

processo de ensino-aprendizagem de LE, uma vez que a comunicação não se efetiva quando o 

usuário detém, mesmo que de forma eficiente, apenas os itens léxico-gramaticais de uma dada 

língua em contextos de prática controlada. As atividades tais como as de completamento 

(preenchimento de lacunas), numeração de colunas, desembaralhamento de sentenças, etc. não 

ajudam a promover a competência gramatical e muito menos a comunicativa de um aprendiz seja 

ele de Língua Materna e/ou de LE. Elas devem ser entendidas como sendo, no máximo, o primeiro 

degrau de um processo que deve culminar com atividades de prática livre que visem acionar, 

praticar e desenvolver processos cognitivos de alto nível dando a esse aprendiz autonomia 

linguística em contextos reais de uso da língua. 

 Não estamos advogando aqui o banimento da gramática da sala de aula de LE, tampouco 

das atividades de prática controlada. Entendemos que o contexto de sala de aula deve ser 

democrático, uma vez que abraça aprendizes de diferentes backgroud knowledge, diferentes estilos 

de aprendizagem, entre outras coisas. Assim, a formalização gramatical deve se fazer necessária 

em alguns momentos, assim como também o aprofundamento de um dado aspecto gramatical 

quando se tratar de uma turma de alunos com grau de competência comunicativa acima do 

planejado por uma dada série didática, por exemplo. Contudo, a formalização gramatical, o 

aprofundamento desse tipo de conteúdo e a prática de atividades por meio de atividades 

controladas não são suficientes per se para conduzir um aprendiz à competência comunicativa que, 

a nosso ver, deve ser o objetivo de uma sala de aula de LE e, em especial, quando esse aprendiz 

está em processo de formação docente como é o caso do contexto de uso do WE I. 

 Se tomarmos esse contexto em consideração, teremos que salientar que o tratamento dado 

aos aspectos gramaticais é bastante superficial, carecendo do auxílio de uma livro que entenda a 

gramática como tendo forma e significado e perceba que não se pode negociar sentido sem 

contexto de uso. 

 Salientamos que os comentários aqui tecidos não podem ser tomados como generalizantes 

para toda a série didática. Lembramos que apenas o primeiro volume da série foi analisado para 

fins deste trabalho. 

 De um modo geral, podemos dizer que, no que diz respeito ao ensino de gramática, o livro 

em análise ainda se deixa nortear muito fortemente pelos preceitos do tradicional ensino 

descritivo, vislumbrando muito timidamente a comunicação. 
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