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RESUMO 
 

MACEDO, C.C. Luz, câmera, didatização: Proposta de exploração didática de um longa-
metragem para o ensino de italiano como língua estrangeira na perspectiva pós-método. 2016. 
300 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016 

 
 
Este trabalho visa a compreender o processo de didatização de um longa-metragem no 
contexto de ensino de italiano como língua estrangeira (LE) com uma fundamentação na 
pedagogia pós-método. A pesquisa parte da observação de que os filmes são insumos 
recorrentes nas aulas de LE, mas têm sua utilização pouco explorada. Propomo-nos a 
investigar os princípios teóricos e os passos práticos que possam orientar o professor na 
didatização do insumo fílmico a fim de catalisar seu potencial pedagógico e usufruir do prazer 
estético deste produto cultural. Nesta perspectiva, entendemos que o professor investe em sua 
autonomia afirmando seu lugar como intelectual capaz de refletir a partir da prática, constrói 
uma dinâmica pedagógica específica para as necessidades de seus alunos e do contexto em 
que eles se inserem, além de contribuir para uma formação cidadã. Para isso, escoramo-nos 
sobre a pedagogia pós-método, tal como proposta por Kumaravadivelu, discutimos o processo 
de elaboração de um material didático (MD), bem como seus efeitos sobre o contexto 
pedagógico, analisamos o longa-metragem enquanto insumo autêntico para as aulas de LE; 
buscamos compreender o conceito de didatização e debatemos a noção de técnicas didáticas 
direcionando a questão para a exploração de filmes. Tal discussão teórica se concretizou na 
experiência de didatização do filme Manuale d’amore para um público que contou com 
alunos de níveis A2 e B1 do Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas 
(QCERL) provenientes majoritariamente do Italiano no Campus (IC), curso de difusão 
cultural, e da graduação em Letras com habilitação em italiano, ambos da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), ambiente 
em que se realizou o curso Manuale d’amore: Um film per imparare l’italiano. Em termos 
metodológicos, a pesquisa se pautou por um paradigma interpretativista em um modelo de 
pesquisa participante com viés exploratório, cujos dados foram gerados a partir de 
questionários fechados e abertos, escala de avaliação, notas de campo, gravação das aulas em 
áudio e vídeo e registro das produções dos alunos. A pesquisa culminou na proposta de um 
modelo sistemático de didatização que possa auxiliar professores na exploração didática de 
filmes de longa-metragem, na verificação da relevância de se considerar o contexto particular 
de ensino para o processo de ensino-aprendizagem, além de constatar que o processo de 
didatização tem o efeito de conceder poder ao professor, pois ele se torna protagonista no 
planejamento das ações pedagógicas refletindo e teorizando sobre sua própria prática e sobre 
o contexto em que atua. 
 

Palavras-chave: didatização, italiano como língua estrangeira, pós-método, filme de longa-
metragem, cinema. 



ABSTRACT 
 

MACEDO, C.C. Lights, camera, didactization: Proposal for didactic exploitation of a 
feature film for the teaching of Italian as a foreign language in the post-method perspective. 
2016. 300 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016 
 

This work aims to understand the process of didactization of a feature film in the context of 
teaching Italian as a foreign language (FL) with a foundation in Post-Method Pedagogy. The 
research is based on the observation that films are recurrent inputs in FL classes, but their use 
is little explored. We propose to investigate the theoretical principles and practical steps that 
can guide the teacher in the didactization of the filmic input in order to catalyze their 
pedagogical potential and maintain the appreciation of this cultural product’s aesthetic 
pleasure. In this perspective, we understand that the teacher invests in his/her autonomy by 
affirming his/her place as an intellectual capable of reflecting from the practice, builds a 
specific pedagogical dynamic for his/her students’ needs and the context in which pupils are 
inserted, besides contributing to a Citizenship approach to education. To that end, we 
anchored on the post-method pedagogy, as proposed by Kumaravadivelu, we discussed the 
process of elaborating a teaching material (TM), as well as its effects on the pedagogical 
context, we analyzed the feature film as an authentic input for the classes of FL, we sought to 
understand the concept of didactization and we debated didactic technique notions directing 
the question to the exploration of films. Such a theoretical discussion took the practical when 
the film Manuale d'amore was didactized for an audience of level A2 and B1 students of the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL), mainly from Italiano 
no Campus (IC), diffusion course, and undergraduate students in Languages with 
qualification in Italian, from the Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences of the 
University of São Paulo (FFLCH-USP), where the course Manuale d'amore: Un film per 
imparare l'italiano was held. In methodological terms, the research was based on an 
interpretative paradigm in a participatory research model with exploratory bias. The data were 
generated from closed and open questionnaires, evaluation scale, field notes, recording of 
audio and video classes and students’ outputs records. The research culminated in the 
proposal of a systematic model of didactization that could assist teachers in the didactic 
exploration of feature films and in the verification of the relevance of the particular teaching 
context for the teaching-learning process. Besides that, it was verified that the process of 
didactization has the effect of empowering the teacher, since he/she becomes a protagonist in 
the planning of pedagogical actions reflecting and theorizing about his/her own practice and 
the context in which he/she acts.  

Keywords: didactization, Italian as a foreign language, Post-Method, feature film, cinema. 

 



RIASSUNTO 
 

MACEDO, C.C. Luci, motore, didattizzazione: Proposta di sfruttamento didattico di un 
lungometraggio per l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera nella prospettiva post-
metodo. 2016. 300 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016 

 

Questo lavoro si propone a capire il processo di didattizzazione di un lungometraggio nell’ 
ambito pedagogico dell’italiano come lingua straniera (LS) a base teorica della pedagogia 
Post-Metodo. La ricerca parte dalla constatazione che i film sono elementi ricorrenti nelle 
classi LS, ma il suo uso risulta ancora poco sfruttato. Ci si propone di indagare i principi 
teorici e pratici e gli spunti che possono guidare l'insegnante nella didattizzazione dell’input 
filmico affinché si catalizzi il suo potenziale pedagogico e si sfrutti il piacere estetico di 
questo prodotto culturale. In questa prospettiva, si capisce che l'insegnante investe nella sua 
autonomia affermando il suo posto come un intellettuale capace di riflettere dalla pratica, 
costruisce una dinamica pedagogica specifica per le esigenze dei suoi studenti e del contesto 
in cui si inseriscono, e di contribuire alla loro educazione civica. A tal fine, ci siamo ancorati 
sulla pedagogia Post-Metodo, come proposto da Kumaravadivelu, abbiamo discusso il 
processo di elaborazione di un materiale didattico (MD) e i suoi effetti sul contesto 
pedagogico, abbiamo analizzato il film come un input autentico per classi LS, abbiamo 
cercato di comprendere il concetto di didattizazione e abbiamo discusso la nozione di tecniche 
didattiche indirizzando la questione all’esplorazione dei film. Questa discussione teorica si è 
realizzata con l'esperienza della didattizzazione del film Manuale d'amore a un pubblico che 
comprendeva studenti di livello A2 e B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue (QCERL) dell’Italiano no Campus (IC), corso di diffusione culturale, e della laurea in 
Lettere con specializzazione in italiano, entrambi presso la Facoltà di Filosofia, Lettere e 
Scienze Umane, dell’Università di San Paolo (USP-FFLCH), ambiente in cui si è svolto il 
corso Manuale d'amore: un film per imparare per l'italiano. Dal punto di vista metodologico, 
la ricerca è stata guidata da un paradigma interpretativo in un modello di ricerca partecipante 
di natura esplorativa, i cui dati sono stati generati da questionari chiusi e aperti, scala di 
valutazione, note di campo, registrazione delle lezioni in audio e video e raccolta delle 
produzioni degli studenti. La ricerca è terminata nella proposta di un percorso sistematico di 
didattizzazione che possa aiutare gli insegnanti nello sfruttamento didattico di lungometraggi, 
nel verificare l'importanza di considerare il particolare contesto di istruzione del processo di 
insegnamento e di apprendimento, e ha osservato che il processo di didattizzazione  ha 
l'effetto di rinvigorire l'insegnante poiché diventa protagonista della progettazione delle 
attività didattiche, riflette e teorizza dalla propria pratica e dal contesto in cui opera. 

 

Parole chiave: didattizzazione, italiano come lingua straniera, Post-Metodo, film, cinema. 
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1 INTRODUÇÃO 

O uso de filmes no ensino de línguas não é uma novidade. A prática comum nesse 

campo, porém, é a apresentação de um longa-metragem em versão integral durante uma única 

aula, dando espaço essencialmente à fruição estética da obra e, eventualmente, a alguma 

atividade de compreensão. Outra prática corrente é a didatização1 de uma única cena de um 

filme, sem que o aluno tenha contato com a obra completa, isto é, com o contexto da cena 

apresentada. Se por um lado é evidente a possibilidade de se aprender por meio das práticas 

acima descritas, de outro se percebe que o potencial didático deste tipo de material autêntico 

pode ser ampliado. Acreditamos que o longa-metragem pode integrar o prazer de sua visão 

com a aprendizagem da língua, isso graças à capacidade que o recurso audiovisual tem de 

catalisar e intensificar a atenção dos alunos. 

Tais reflexões partem de experimentações advindas da prática da pesquisadora em sala 

de aula, inicialmente fundamentadas em uma pesquisa realizada na Itália em um Master de I 

nível na Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), na qual se apresenta uma primeira 

versão do percurso didático proposto para o filme Manuale d’Amore. O material produzido é 

agora retomado no âmbito de um curso de Mestrado, na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) a partir de reflexões teóricas 

mais atualizadas a respeito dos conceitos de material autêntico, didatização, técnicas 

didáticas, pedagogia pós-método, desenvolvimento de materiais didáticos (doravante MD) e 

papéis do professor e do aluno no contexto de ensino de língua estrangeira2 (doravante LE).  

Partindo-se do princípio de que a língua é adquirida3 por meio do contato com input 

compreensível, relevante e em grande quantidade, como indicou Stephen Krashen (1985), 

muitos professores reconheceram nos materiais autênticos uma possibilidade de aperfeiçoar a 

própria didática. Faz-se necessário, portanto, compreender o conceito de autenticidade por 

meio da discussão das obras de Michael Breen (1985), David Taylor (1994), William 

                                                 
1 O termo “didatização” não está dicionarizado, mas tem uma relevância técnica para a área da linguística 
aplicada ao ensino de línguas de modo que o utilizamos por sua especificidade. Consideramos a expressão 
“exploração didática” como seu equivalente. 

2 Dado o contexto de pesquisa deste trabalho (Ensino de Italiano como Língua Estrangeira no Brasil), a distinção 
entre L2 (segunda língua adquirida em contexto de imersão) e LE (segunda língua aprendida sem imersão – 
língua estrangeira) será feita apenas quando pertinente. Nos demais momentos se fará referência apenas à LE, já 
que é esse o foco do trabalho em questão. Por L1, entenda-se a língua materna do aluno. 

3 Embora para Krashen a distinção entre “aquisição” e “aprendizado” seja fundamental em sua teoria, para este 
trabalho não é de grande relevância, portanto, tais termos serão usados como sinônimos. 
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Guariento e John Morley (2001), Henry Widdowson (1978, 1990, 1998), Donna Tatsuki 

(2006), Steven Brown e Lionel Menasche (2005), e Daniela Vieira (2012a, 2012b). 

A partir dessa discussão teórica, acreditamos que o trabalho com material autêntico é 

proveitoso em sala de aula, no entanto é necessário que o docente crie estratégias pedagógicas 

para proporcionar o acesso dos aprendizes a ele. Com essa finalidade a didatização se revelou 

um sistema eficaz e, para compreendê-lo melhor verificamos as reflexões sobre o conceito em 

Pierangela Diadori e Paola Micheli (2010), Paola Begotti (2006) e Daniela Vieira (2012a, 

2012b). A fim de planejar a dinâmica de trabalho por meio da didatização do insumo 

autêntico, e fílmico, no contexto específico deste trabalho, foi essencial recorrer às discussões 

sobre as técnicas didáticas, ou microestratégias, para que os aspectos teóricos fossem 

coerentes na prática concretizada na elaboração do MD resultante da didatização. Para isso, 

acionamos as considerações de Paolo Balboni (1999, 2002[1998]), Kumaravadivelu (2003, 

2008) e Pierangela Diadori (2011) sobre os aspectos das técnicas didáticas em geral, mas 

também sobre uma discussão específica que procura diferenciar os conceitos de atividades, 

exercícios e tarefas, presente em José Carlos Paes de Almeida Filho e Rita C. Barbirato 

(2000), Sebastian Piotrowski (2010), Martina Cédlová (2013), Nandhi Prabhu (1987), David 

Nunan (2001), Jane Willis (1996), Henry Widdowson (1998), Rod Ellis (2003) e Jack 

Richards (2006), no Projeto GLOSSA (2008) e no Quadro Comum Europeu de Referência 

para as Línguas (CONSIGLIO D’EUROPA, 2010) (doravante QCERL) sobre o conceito. 

Ao didatizar um input autêntico o professor assume um papel ativo, no qual 

desenvolve sua lucidez teórica, cuja conduta não se limita à execução de indicações dadas por 

outros, mas assume uma atitude de constante pesquisador. Em termos teóricos, essa postura é 

compartilhada por estudiosos como António Nóvoa (1991), com o conceito de professor 

autônomo, Leo Van Lier (1997, 2010) e Ian Tudor (2003), com a perspectiva ecológica, 

Henry Giroux (1997), com a concepção do professor como intelectual, Dick Allwright (2003, 

2005), com a exploração didática, além de Kumaravadivelu (2003, 2008), com o parâmetro da 

praticabilidade e Fernanda Ortale (2010, 2011), que trata da formação de professores. Em 

termos práticos, trata-se de uma “guerrilha didática” (TEZZA, 2002) ao se assumir um papel 

emancipado da atividade pedagógica que configura uma atualização contínua e um olhar 

concreto para alunos reais em um contexto real de ensino, a despeito das dificuldades que o 

cotidiano docente apresenta. Em linhas gerais, como aponta Vieira (2012b),  

ao desenvolver e aplicar atividades preparadas a partir de materiais 
autênticos, o professor torna-se, de certo modo, autor de suas próprias aulas, 
deixando de lado, sempre que possível, imposições colocadas por livros 
didáticos ou instituições. (p. 183). 
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Tal conduta é indicada como essencial na condição pós-método em que nos 

encontramos e sobre a qual Kumaravadivelu (1992, 1994, 2001, 2003, 2006, 2008 e 2012a, 

2012b) teorizou, levando em consideração os parâmetros de particularidade, praticabilidade e 

possibilidade. Tais critérios são acionados por meio das macroestratégias propostas pelo 

mesmo autor e às quais se fará referência neste trabalho como critérios inerentes à própria 

realidade da sala de aula para a criação prática das atividades previstas para o percurso 

didático com o filme indicado neste estudo. 

Para a produção efetiva do material, buscamos nos fundamentar sobre os modelos para 

a elaboração de MD propostos por Vilson Leffa (2007), Almeida Filho (2010), David Jolly e 

Rod Bolitho (2011), Rômulo Souza (2014) e Oliveira, Csik e Marques (2015), além das 

contribuições de Viviane Cristina Garcia de Stefani (2010), Paola Begotti (2006) e Vieira 

(2012a, 2012b) no que se refere especificamente à didatização. 

A partir dos conceitos teóricos acima elencados, passamos às atividades práticas: 

planejamos o percurso de exploração do material escolhido, bem como a avaliação do 

processo, e didatizamos o filme Manuale d’Amore por meio de etapas que procuramos 

explicitar ao longo deste trabalho, e obtivemos um material cujo uso se dá em paralelo à visão 

do filme. 

Procuramos avaliar o material produzido em três momentos: antes de seu uso (escala 

de avaliação respondida por professores e alunos de italiano), durante seu uso em contexto 

real de ensino (gravação de aulas em áudio e vídeo, notas produzidas pela 

professora/pesquisadora, recolhimento de registros produzidos pelos alunos durante o curso – 

output – e questionários aplicados aos alunos), e após o uso (análise dos dados gerados a 

partir dos instrumentos escolhidos). Buscou-se selecionar e elaborar variados instrumentos de 

geração de dados4, prevalentemente qualitativos, a fim de se possibilitar uma análise mais 

ampla do material que se objetiva avaliar. Para que se considere a heterogeneidade e até as 

contradições dos discursos coletados, sem que haja homogeneização na análise, a metodologia 

de avaliação se pautará por uma triangulação de dados.  

 

                                                 
4 Optamos pelo uso de “geração de dados” por entender que a locução “coleta de dados” não condiz com a 
natureza intersubjetiva, interpretativista e qualitativa da pesquisa que desenvolvemos. Os dados não estão 
prontos e, por isso, não podem ser simplesmente coletados. Preterimos também da expressão “produção de 
dados”, pela ideia de manipulação nela presente. 
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1.1 Justificativa 

Acreditamos que seja necessário aliar as pesquisas acadêmicas teóricas à ação em sala 

de aula. Tratando-se este estudo de uma pesquisa em Linguística Aplicada ao ensino de língua 

italiana como LE, espera-se que seu produto tenha efeitos não só teóricos, mas também 

práticos, a fim de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. A união desses dois 

polos possibilita que a pesquisadora desenvolva sua atividade docente bem como a 

investigação acadêmica e propõe um percurso que possibilite ações semelhantes a outros 

professores. 

Embora a didatização de um material autêntico ou o desenvolvimento de MD 

requeiram o investimento de um grande tempo de que, muitas vezes, um professor não dispõe, 

espera-se que os resultados de tal empreitada possam beneficiar a todos os envolvidos no 

processo. 

O trabalho visa ainda a contribuir para o contexto de ensino público de nosso estado. 

A escola pública do Estado de São Paulo oferece gratuitamente cursos de italiano aos alunos, 

fora da grade curricular. A verba destinada ao projeto dos CELs (Centros de Ensino de 

Línguas)5 permite a aquisição de inúmeros recursos para aprimorar a infraestrutura do curso, 

porém não é possível usar qualquer quantia para a compra de MDs consumíveis, como a 

maioria dos livros didáticos de italiano disponíveis no mercado. Dessa forma, o professor 

chega a ter acesso à internet, aparelho de DVD, computadores, televisão e outros recursos, 

mas não terá livros didáticos para seus alunos, se não forem produzidos pelo próprio 

professor.  

Além disso, muitas turmas do projeto são multisseriadas, fazendo com que o ensino 

tradicional, pautado essencialmente por tópicos gramaticais, não seja viável. Esse estudo 

indica um caminho que o professor pode seguir para contornar tais dificuldades, usando 

insumo culturalmente rico, relevante e interessante, como um longa-metragem, didatizado de 

maneira específica para seu contexto de uso e condizente com as questões teóricas atualmente 

discutidas. Outros contextos de ensino semelhantes também poderiam se beneficiar com a 

pesquisa de didatização de insumos fílmicos por seus professores porque o processo tem um 

olhar voltado para a especificidade de cada situação de ensino, a fim de atender suas 

necessidades mais latentes. 

                                                 
5 Para mais informações sobre o ensino de línguas nos CELs, especialmente nos casos das turmas multisseriadas, 
consultar os trabalhos de Vitória Garcia Rocha (dados completos nas referências deste trabalho) e de Luciana 
Duarte Baraldi (pesquisa de mestrado em andamento na USP).  
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Um desses contextos é inclusive onde a professora-pesquisadora atua, no Centro de 

Municipal de Línguas “Antonio Houaiss”, de Jundiaí. Os alunos que seguem as aulas de 

italiano (além dos idiomas inglês, francês e espanhol) provêm de cenários diversos, tornando 

as turmas heterogêneas e, portanto, com exigências específicas que MDs internacionais 

dificilmente são capazes de atender. Visando a um ensino de qualidade, a didatização de 

filmes pode prover os professores de ferramentas para balizar as dificuldades desse contexto 

de ensino. 

A didatização do input escolhido é realizada sem preterir da condição pós-método em 

que estamos. Assim, faz-se necessária uma abordagem coerente com as questões acadêmicas, 

sociais, políticas e econômicas de hoje, tal como levar em consideração o contexto único de 

cada sala de aula. Esses fatores tornam o processo desse estudo comprometido eticamente 

com os sujeitos nele envolvidos. 

 

1.2 Objetivos e perguntas de pesquisa 

Após a negação teórica do conceito método, na década de 90, termo sobre o qual por 

anos se apoiou o ensino de LE, muitos professores decidiram abandonar o vínculo a uma 

dessas reconhecidas unidades de organização para o ensino de línguas para buscar 

desenvolver atividades esparsas nos moldes de diferentes métodos por eles conhecidos, 

caindo em um ecletismo nada criterioso6. É nesse contexto de condição pós-método que 

Kumaravadivelu (1992, 1994, 2001, 2003, 2008 e 2012a) busca reconstruir o campo de 

ensino de línguas, reconhecendo princípios globais atuais e propondo parâmetros e 

macroestratégias que possam nortear os procedimentos em sala de aula de maneira coerente. 

Apesar de apresentar alguns exemplos em seus estudos sobre como colocar em prática seus 

conceitos teóricos, trata-se de tarefas avulsas e não de um percurso didático completo. Busca-

se, então, aprofundar a reflexão do teórico do pós-método a fim de delimitar os fatores 

diretamente envolvidos na criação de um percurso didático coerente a partir de um input 

audiovisual autêntico. 

                                                 
6 Sabe-se que o ecletismo metodológico no ensino de LE é defendido por alguns teóricos. Reconhecemos a 
validade do ecletismo de técnicas didáticas ao se compor um projeto didático, que consiste em utilizar técnicas 
diversas, mais ou menos próximas de algum método assim reconhecido, a fim de alcançar determinados 
objetivos, mas alertamos para que tal arquitetura seja fundamentada por critérios de adequação às mais diversas 
variáveis do processo de ensino-aprendizagem. O que se critica aqui é o uso de aspectos associados a diferentes 
métodos sem que haja critério de coerência entre eles, prática verificável desde a crise metodológica que se 
aponta. 
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Assim, o trabalho pretende responder às seguintes perguntas de pesquisa: Em um 

contexto de ensino de italiano como LE, em uma perspectiva pós-método, 

 

1) que passos teóricos podem subsidiar o professor na didatização de um longa-

metragem? 

2) que contribuições a didatização de um longa-metragem realizada pelo 

professor pode suscitar no processo de ensino-aprendizagem e para os sujeitos 

nele envolvidos? 

 

Por fim, a partir de reflexões teóricas e práticas, espera-se compreender conceitos 

como didatização, material autêntico e técnicas didáticas, bem como os princípios teóricos 

norteadores do processo de produção de material didático que os envolvem. 

 

1.3 Organização da dissertação 

Esta dissertação se organiza em cinco capítulos. No primeiro, introduzimos a pesquisa 

indicando sua justificativa e suas motivações iniciais, bem como os objetivos e as perguntas 

de pesquisa que nortearam nosso estudo. O segundo é dedicado à discussão teórica, na qual 

apresentamos as bases da pedagogia pós-método; discorremos sobre os conceitos de 

didatização, autenticidade e MD; tomamos parte no debate sobre as técnicas didáticas e 

fundamentamos o uso do longa-metragem em sala de aula. No terceiro, explicitamos a 

metodologia delineada para esta investigação acadêmica, esclarecendo a natureza de nossa 

pesquisa, seu contexto e os sujeitos que dela participaram, além dos instrumentos dos quais 

fizemos uso para a geração de dados. Em seguida, no quarto capítulo, relatamos o 

desenvolvimento da pesquisa, contextualizando o filme escolhido e apresentando o material 

elaborado a partir dele, além de detalharmos, analisarmos e discutirmos os dados obtidos. Por 

fim, no quinto capítulo, retomamos os objetivos e as perguntas de pesquisa a fim de respondê-

las, refletimos acerca da pesquisa desenvolvida e apontamos nossas contribuições, limitações 

e considerações finais. 

 

 

 

 

 



27 

2 DISCUSSÃO TEÓRICA 

Dada a condição pós-método em que nos encontramos, e que mais adiante será 

explicitada, chega a ser natural que as ações pedagógicas se percam em uma desestabilidade e 

se pautem por uma versatilidade metodológica enquanto na verdade refletem uma 

inconsistência profunda de base teórica. Assim, é fundamental explicitarmos sobre quais 

pilares conceituais se sustentam as ações didáticas que propomos.  

Abordaremos as propostas de Kumaravadivelu (2003, 2008, 2012a) para uma 

pedagogia pós-método, desenvolvendo seus três parâmetros: particularidade, praticabilidade e 

possibilidade, e apontando o Letramento Crítico como postura pedagógica na exploração do 

último parâmetro citado. Apresentaremos ainda suas macroestratégias, além de explorarmos o 

que o referido autor apresenta como microestratégias a partir de técnicas didáticas específicas 

para o input trabalhado.  

Em seguida trataremos das peculiaridades do MD, refletindo sobre seu uso em sala de 

aula e seu processo de elaboração. Trataremos ainda do engajamento do professor na 

elaboração dos MDs e suas implicações éticas e pedagógicas. Explicitaremos a definição de 

didatização sobre o qual nos apoiamos e discutiremos a especificidade do seu processo em 

relação à produção de outros materiais com fins didáticos. Discutiremos, então, a natureza do 

insumo audiovisual com que trabalhamos a partir dos conceitos de input e material autêntico. 

Por fim, articularemos o conceito de técnicas didáticas com as peculiaridades do suporte 

audiovisual do input. 

 

2.1 Condição e pedagogia pós-método 

Nesta seção, apresentaremos o suporte teórico que embasa a filosofia de ensino-

aprendizagem da era pós-método. Pretendemos elucidar os aspectos globais que influenciaram 

a proposta teórica, seus parâmetros fundamentais e as diretrizes propostas para auxiliar o 

professor nessa nova configuração. 

2.1.1 Novas perspectivas epistemológicas globais 

Nos últimos anos temos assistido a um grande aumento de consciência, especialmente 

nas ciências humanas, no que diz respeito à complexidade e à heterogeneidade social em que 

estamos imersos. Cada vez mais nos damos conta da diversidade inter e intrapessoal com que 
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lidamos nas variadas relações de todo dia. Apesar de a diversidade sempre ter existido, em 

graus variados, há pouco o desenvolvimento teórico a tem considerado como fator relevante. 

Ao mesmo tempo em que essa consciência se elevou, novos fatores globais catalisaram outras 

potenciais diversidades, como o surgimento da internet, que aproximou culturas de países 

antes tão distantes. Tais contatos já eram possíveis antes, mas certamente menos prováveis, 

exigindo muitas vezes um deslocamento físico, hoje não mais necessário. 

Percebeu-se ainda que a diversidade não se enxerga somente no contato entre pessoas 

de países ou locais diferentes, mas que há uma complexidade muito maior nesse conceito. Há 

diferenças de ordem de gênero, etnia, sexualidade, classes sociais, entre outras, como apontam 

Adrian Blackledge, Angela Creese e Jaspreet Kaur Takhi (2013, p. 60). A percepção de 

tamanha heterogeneidade na própria diversidade levou ao surgimento do conceito de 

superdiversidade, termo definido pelos mesmos autores como “a mistura e o entrelaçamento 

de diversidades” i (idem, p.59) 7.  

A constatação dessas mudanças no paradigma global levou Kumaravadivelu (2012a) a 

conceituar cinco perspectivas atuais globais que podem, direta ou indiretamente, interferir na 

educação. São elas: pós-nacional, pós-moderna, pós-colonial, pós-transmissão e pós-método.  

Com a primeira, a pós-nacional, o autor ressalta a dissolução das fronteiras e a 

compressão de tempo e de espaço. A identidade de povos, marcada pelo pertencimento a uma 

nação, se modifica na medida em que uma crescente “consciência cultural global” ii 

(KUMARAVADIVELU, 2012a, p. 4) se manifesta. Os intercâmbios culturais, sociais e 

econômicos se elevaram a um ponto em que todos se influenciam de maneira complexa e 

irreversível. As nações não deixaram de existir por esse motivo, mas sua concepção no 

imaginário coletivo sofre profundas mudanças, desafiando a divisão representada nos mapas 

políticos.  

A segunda, pós-moderna, atesta uma mudança na definição de nossa personalidade. 

Na chamada modernidade haveria uma série de regras sociais (externas) pré-estabelecidas a 

que deveríamos nos adaptar. Aspirávamos a uma unidade, uma singularidade e uma 

delimitação. Na sociedade pós-moderna, que imediatamente podemos relacionar com a 

modernidade líquida de Zygmunt Bauman (2001), nossa identidade é um contínuo fazer-se, 

sem um ideal a que chegar. Prevalece a fragmentação, a multiplicidade, a expansão e a fluidez 

(KUMARAVADIVELU, 2012a, p. 5-6). Ao invés de percorrermos a nossa construção 
                                                 
7 Todas as citações em línguas estrangeiras foram traduzidas livremente para o português a fim de fazer com que 
a leitura deste trabalho fosse mais fluente. As passagens em língua original estão no fim de todo o trabalho no 
formato de notas de fim, indicadas com algarismos romanos no corpo do texto. 
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identitária mediante um lugar social ocupado, estamos continuamente procurando 

compreender o que somos, percurso complexo e inconclusivo, já que nossa identidade no 

contexto atual é sempre volátil e instável, como aponta Bauman (2001, p. 98). 

A terceira perspectiva, pós-colonial, tem grande relação com o ensino de línguas. Se 

antes as relações de poder entre culturas eram evidentes por meio do domínio territorial, hoje 

lidamos com o neoimperialismo remanescente desse domínio em diversos âmbitos culturais, 

inclusive na língua. Ao se aprender uma LE, muitas vezes valorizamos aquela língua, e seus 

respectivos aspectos culturais, em detrimento daquela de origem, menosprezada por um 

sentimento histórico de colonialidade, como reconhece Kanavillil Rajagopalan (2003): 

 
Não é de estranhar que o ensino de língua estrangeira ainda leve muitos 
alunos a se sentirem envergonhados da sua própria condição linguística. Pois 
o lado mais nocivo e macabro da ideologia que norteou, durante muito 
tempo, os programas de ensino de língua estrangeira é que, como resultado 
direto de determinadas práticas e posturas adotadas em sala de aula, os 
alunos menos precavidos se sentiam diminuídos em sua auto-estima, 
passando a experimentar um complexo de inferioridade. A língua estrangeira 
e a cultura que a sustenta sempre foram apresentadas como superiores às dos 
discentes. (p. 68) 
 

A quarta, pós-transmissão, parte de um cenário de ensino em que o professor devia 

levar o conhecimento produzido por outrem ao aprendiz por meio de fragmentos facilitados. 

Nesse paradigma, ensinava-se o que e como se aprendeu, sem que qualquer tipo de 

questionamento fosse previsto. Na pós-transmissão, o professor é usuário e criador de 

conhecimento. Trata-se de um profissional reflexivo capaz de compreender profundamente 

seu contexto de ensino e só então decidir o que e como ensinar. 

Por fim, a perspectiva do pós-método refuta a ideia de que o ensino de línguas se faça 

com base em conceitos e contextos idealizados, se afastando do caráter prescritivo e 

generalizante presente no conceito de método, e busca construir princípios para o ensino de 

línguas que envolvam, sobretudo, a autonomia do professor.  

Neste ponto, cabe considerar algumas reflexões sobre as referidas mudanças antes 

sintetizadas. Kumaravadivelu (2012a, p. 3) justifica o prefixo comum a todos os cinco termos 

(“pós”) por seu duplo significado. O primeiro, mais imediatamente compreendido até mesmo 

no senso comum, tem relação com a sucessão temporal. As cinco perspectivas que descrevem 

o mundo atual são de fato posteriores a outros cinco paradigmas, delimitados sem o prefixo. 

Já o segundo pode gerar certa ambiguidade na medida em que o prefixo “pós” aparenta uma 

taxativa oposição ao termo que o sucede. Entendemos, porém, o prefixo como uma evidência 

da chamada ruptura epistemológica (epistemological rupture ou epistemic break), conceito 
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caro à filosofia e à sociologia e já definido por vários autores em diferentes contextos, embora 

sua maior repercussão tenha sido pelas considerações de Michel Foulcault. O filósofo se 

debruçou sobre perguntas como “Que quer dizer, de um modo geral: não mais poder pensar 

um pensamento? E inaugurar um pensamento novo?” (1987, p.65) e se propôs a fazer o que 

denominou “uma arqueologia das ciências humanas”, de modo a identificar que as ideias 

epistemológicas de um tempo são consonantes com os pressupostos daquele mesmo tempo. 

Marta Baralo Ottonello (2008) compartilha desse pensamento ao analisar as “tendências 

metodológicas pós-comunicativas” e afirmar que  

 [o] prefixo ‘pós’ tem uma clara referência temporal e ideológica. Não só se 
refere a algo posterior a uma determinada época ou movimento ou tendência, 
mas também carrega um significado crítico, de reação ou de crise dos 
valores do modelo anterior. (2008, p. 3103) iii 
 

 Considerando as mudanças paradigmáticas que Kumaravadivelu (2012a) apresenta, 

podemos inferir que estamos diante de uma dessas alterações de pressupostos que, 

inevitavelmente, acarretarão mudanças na maneira de constituir diversos conceitos. Isto posto, 

o prefixo pós-, em nosso entendimento, representaria uma redefinição do sistema de 

conhecimento antes estabelecido. Assim, não se trataria simplesmente de contrapor um novo 

conceito a um antigo, mas repensar as bases sobre as quais uma determinada ideia foi erguida.  

Por conseguinte, a perspectiva pós-nacional não questiona a existência de nações e muito 

menos propõe sua abolição, mas sim procura compreender o que significa uma nação sob um 

novo olhar epistemológico. Não significa, portanto, ignorar tudo o que advém do termo base 

para edificar algo completamente novo em seu lugar, e muito menos se opor a tudo que era 

antes preconizado. Trata-se de uma modificação mais profunda por meio de uma nova 

compreensão da realidade. No nosso entendimento, poderíamos definir, de maneira 

provavelmente simplista, os primeiros termos como pertencentes a uma lógica cartesiana, 

positivista e racional, enquanto os seguintes se constroem com bases em uma compreensão de 

que o mundo é hoje complexo, holístico e contraditório. 

Estabelecida essa ressalva, concentremo-nos na perspectiva pós-método, aspecto sobre 

o qual recai nosso interesse na pesquisa que desenvolvemos. 

 

2.1.2 A Condição pós-método 

A partir das perspectivas anteriormente descritas, compreende-se então que urgem, 

neste momento, novos paradigmas para se apreender a realidade, agora não mais tida como 
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homogênea e estável, tal como faziam crer os constructos de outrora, mas móvel, misturada, 

dinâmica e fluida. 

O ensino LE não poderia passar ileso a tais transformações e essa percepção foi 

evidenciada por Kumaravadivelu. O autor afirma que “aprendizes e professores também são 

indivíduos. Eles também estão engajados na tarefa de formar e reformular suas identidades 

nesse mundo globalizado.” iv (2012b, p. 12). As mudanças acima expressas se fizeram sentir, 

por exemplo, no questionamento em relação à validade do conceito de método no campo da 

linguística aplicada ao ensino de línguas, processo ainda em curso.  

Os primeiros sintomas de insatisfação com a incessante busca pelo método ideal se 

fizeram sentir pouco antes da década de 90. Em 1989, Alastair Pennycook voltou seu olhar 

para as questões políticas envolvidas no conceito de método, que para ele é  

Um conceito prescritivo que articula uma compreensão positivista, 
progressista e patriarcal sobre o ensino e desenvolve um papel importante na 
manutenção das desigualdades entre, de um lado, predominantemente 
acadêmicos homens e, do outro, docentes mulheres e as salas de aulas de 
línguas na periferia do poder internacional. (p. 589) v 

 

Sua crítica recai sobre a ingenuidade de se acreditar que o conceito de método é 

neutro. Note-se que não se fala do caráter opressor de um método em específico, mas do 

conceito em si. Os contínuos esforços para se avançar rumo ao método ideal, isto é, visto 

como mais eficiente, ignoraram, portanto, que o ensino de línguas está embebido em um 

contexto social jamais isento de relações de poder. Em suas conclusões, o autor sugere uma 

relação de reciprocidade entre teoria e prática, além de uma melhor compreensão da 

complexidade da sala de aula no contexto em que se insere, ao invés da busca por uma 

resposta universal. 

Alguns teóricos criticam as propostas para uma pedagogia pós-método mencionando 

que “(...) quem diz estar além dos métodos está fazendo mais uma afirmação política que 

qualquer outra coisa.” vi (LARSEN-FREEMAN, 2001, p. 5) ou que “(o pós-método) pode ser 

visto mais como uma discussão ideológica que pedagógica” (ABRAHÃO, 2015, p. 37). De 

fato em um contexto positivista e neoliberal as questões políticas tendem a ser diminuídas em 

prol de uma “evolução”, neste caso, com aparência de pedagógica, dissonante de qualquer 

questão política. Por esse viés, as críticas têm razão em apontar fatores políticos e ideológicos 

na constituição do pós-método; mas, para o novo contexto prático e teórico que se desenha, 

tais fatores são não inferiores ou irrelevantes à pedagogia, mas indissociáveis. Trata-se de fato 

e antes de tudo, como mostra Pennycook acima, de um posicionamento político e ideológico. 
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O artigo There is no best method – Why? de Prabhu (1990) colocou em debate o 

questionamento sobre a presumida existência do melhor método, levantando três possíveis 

respostas para a pergunta presente em seu título. A primeira seria a de que há um método mais 

adequado para cada contexto de ensino, de modo que não poderia haver um melhor método 

absoluto. A segunda sugere que todos os métodos têm uma validade parcial, o que poderia ser 

resolvido com o ecletismo sobre os diversos métodos. Por fim, a terceira tomaria como 

equivocada a própria noção de bom ou mau método.  

Antes de iniciar sua argumentação, o autor apresenta sua dupla definição de método 

como “uma gama de atividades a serem realizadas em sala de aula e a teoria, crença ou 

conceito de plausibilidade que modelam essas atividades” vii (p.162). A partir dessa definição, 

o autor rechaça a primeira hipótese, evidenciando a complexidade da sala de aula, e a 

impossibilidade de vincular um único método à infinidade de variantes envolvidas em cada 

contexto de ensino. Passando à segunda hipótese, o teórico argumenta que, ainda que fosse 

possível identificar que parte de cada método é válida, a reunião dessas partes constituiria um 

método em si. Tal proposta se aproxima daquela sugerida por Diane Larsen-Freeman (2001), 

ao propor um ecletismo informado, no qual os professores devem estar inteirados sobre os 

métodos à disposição, e uma vez conhecendo-os, podem escolher as práticas mais adequadas 

para suas circunstâncias de ensino. Embora essa seja uma realidade em alguns contextos de 

ensino de línguas, nota-se que a figura do professor continua sendo aquela de reprodutor de 

teorias produzidas por outrem, e que existe uma ideia de que os métodos estão postos e 

estagnados no tempo.  

Tratando da terceira e última opção de resposta ao título do artigo, Prabhu questiona o 

conceito de um bom método, afirmando que só seria possível atestar sua validade com base 

em critérios positivistas, que consideram a sala de aula um ritual mecânico, o que é 

inconsistente com a realidade interacional do ambiente pedagógico. Para ele, a falta de 

envolvimento do professor nas interações em sala de aula é mais crítica que a escolha de 

qualquer método. Sua conclusão é a de que o chamado senso de plausibilidade do professor, 

uma “conceituação pessoal sobre como seu ensino pode levar à aprendizagem desejada” viii 

(1990, p. 172), deve ser o foco para um melhor desenvolvimento do ensino de línguas, e que 

tal conceito se sobressai sobre qualquer escolha de método.  

Foi então em 1991 que despontou a, talvez, mais significativa voz para a constatação 

da crise no ensino de línguas. Dick Allwright faz um percurso dos anos 60 até então, período 

em que se verificou um verdadeiro boom de métodos, revelando que o foco da linguística 

aplicada ao ensino de línguas se concentrou em sucessivas comparações entre métodos, o que 
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acarretou na frustração de não se alcançar um almejado melhor método. Posteriormente, o 

advento da abordagem comunicativa, veio a deslocar o foco do método para o papel do 

professor. Tal momento reforça a descrição da abordagem comunicativa por Abrahão (2015) 

como “um elemento constituinte do pós-método, por ser a abordagem que o antecedeu, de 

certa forma.” (p.36). Mais tarde, nos anos 70, houve um novo deslocamento de atenção, que 

agora recai sobre a complexidade do ensino-aprendizagem de línguas e vê professores e 

alunos juntos como agentes no processo. Nos anos 80, os teóricos se propõem a analisar as 

interações como inerentes à sala de aula, e não algo que deva ser simplesmente proporcionado 

para se alcançar um melhor ensino, o que revela um interesse pelo processo de ensino-

aprendizagem em si. 

Finalmente, o autor chega aos anos 90 apontando os motivos pelos quais o termo 

método não é mais conveniente: As muitas similaridades entre os métodos (ainda que as 

diferenças sejam os pontos mais exaltados); a simplificação de temas complexos; a grande 

quantidade de energia usada para se implantar um método, enquanto esse esforço poderia ser 

empregado em pontos mais relevantes do ensino; a falsa impressão de sucesso na 

aprendizagem; além de uma coerência frágil de origem externa. 

Nas suas conclusões, Allwright aposta na autonomia do professor e, no que diz 

respeito à sua formação, propõe a prática exploratória (exploratory practice), retomando o 

conceito de “senso de plausibilidade” de Prabhu (1990) e, ao nosso ver, aprofundando-o ao 

mencionar o conceito de entendimento8 (understanding) (2005, p.358-359). Em sua visão, o 

modelo abordagem/método/técnica, deveria manter apenas os conceitos das extremidades. Por 

fim, embora o título de seu trabalho tenha sido “A morte do método”, o autor explicita que o 

método está longe de desaparecer, embora essa seja a tendência teórica observável. 

Na tradução de seu texto para o português (publicada em 2003)9, o autor pondera a 

repercussão das ideias de seu artigo sobre a condição pós-método mais de dez anos após sua 

publicação, bem como a de outros teóricos. Ele menciona que os professores ainda buscam o 

melhor método para adotarem, e os MDs ainda incorporam diversos métodos, apesar de a 

produção teórica sobre o pós-método ser crescente. No entanto, não se veem, segundo 

Allwright, novos métodos surgindo, o que o autor interpreta como fator positivo, além de 

                                                 
8 Embora o termo “entendimento” tenha, a nosso ver, aprofundado e atualizado o conceito de “senso de 
plausibilidade”, mantivemos em nosso trabalho a segunda opção, por seu já largo uso no ambiente acadêmico e 
por não apresentar ambiguidade em sua definição. 

9 A tradução foi realizada por Silma Carneiro Pompeu, e publicada na Revista Horizontes da Linguística 
Aplicada. Para os dados completos da publicação, consultar as referências. 
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verificar que cada vez mais surgem diversas ideias com o intuito de conceder poder ao 

professor no desenvolvimento de suas próprias práticas. Com efeito, essas práticas podem ser 

evidenciadas no crescente número de pesquisas sobre a formação de professores de línguas 

que estimulam a compreensão da realidade da sala de aula e encorajam a reflexão autônoma 

dos docentes, formados ou em formação, sobre as questões teóricas e práticas que a 

circundam.10 

Em 1992, Kumaravadivelu já indica, ainda que embrionariamente (com apenas 5 das 

suas posteriores 10 macroestratégias), sua visão para “desenvolver ideias variadas e 

específicas para cada situação com um quadro genérico que faça sentido em relação aos 

conhecimentos pedagógico e teórico corrente.” ix (p. 41) Pouco depois, em 1994, 

Kumaravadivelu dá sua primeira grande contribuição para o debate sobre o pós-método, 

reconhecendo a necessidade de se buscar “uma alternativa ao método ao invés de um método 

alternativo” x (p.29). Em sua compreensão, método é “uma determinada gama de princípios 

teóricos derivados de disciplinas fomentadoras e uma determinada gama de procedimentos 

direcionados aos professores em sala de aula.” xi (ibidem). 

 O autor identifica uma profunda incoerência entre a teorização do método e a prática 

efetiva, especialmente porque a teoria não emerge da prática. Assim, ele sugere a promoção 

da autonomia docente a fim de que se possa “teorizar a partir da prática e praticar o que se 

teoriza.” xii (p. 30). Para isso, o professor indiano sugere um “pragmatismo baseado em 

princípios”, que ajudaria os professores a desenvolverem seu “senso de plausibilidade”, antes 

mencionado. A partir dessas considerações, ele propõe seu “quadro estratégico”, composto 

por dez macroestratégias, as quais abordaremos mais adiante (seção 2.1.3.2). O estudioso 

ressalta que se trata de uma proposta em aberto e de caráter descritivo, e conclui dizendo que 

a relevância de seu quadro consiste “na forma como ele estabelece um equilíbrio entre o dar 

aos professores a orientação de que eles precisam e querem e a independência que eles 

merecem e desejam.” xiii (p. 44). 

Quase dez anos depois, H. Douglas Brown (2002) deu sua contribuição para a 

discussão sobre o ensino na “era pós-método”. Logo no início de seu artigo, o autor expõe a 

inconsistência a respeito da grande variação na definição do que é método (e também termos 

como abordagem e técnica), e procura apresentar aquela que pudesse corresponder à 

                                                 
10 Dois exemplos de práticas no Brasil que caminham para esse sentido podem ser a prática exploratória, cujo 
desenvolvimento na rede Cultura Inglesa do Rio de Janeiro é descrito pelo próprio Allwright (2003) e a 
formação de professores por meio dos problemas de ensino (ORTALE, 2010, 2011 e ORTALE e FERRONI, 
2015). 
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compreensão da maioria dos pesquisadores e dos professores, isto é, “um método é um 

conjunto de técnicas de sala de aula unificadas teoricamente, pensado para que seja 

generalizável através de uma ampla variedade de contextos e audiências.” xiv (p. 9). Para ele, 

os métodos não são mais uma referência no ensino de línguas pelas seguintes razões: 

 são muito prescritivos e generalizantes; 

 apresentam mais similaridades que diferenças, especialmente nos estágios mais 

avançados; 

 não podem ser validados empiricamente como antes se acreditava; 

 são portadores de ideologias por meio de um imperialismo linguístico. 

Nos anos subsequentes até os dias atuais, Kumaravadivelu tem se dedicado ao 

desenvolvimento de uma pedagogia pós-método. Em nossa opinião, embora outros autores, 

como Brown (2002), tenham feito propostas para uma reorganização do campo de ensino-

aprendizagem de línguas, nenhuma foi capaz de abranger a realidade da sala de aula e ao 

mesmo tempo ser coerente com uma ruptura epistêmica, tal como mencionado anteriormente, 

bem como de contemplar a tradição nas pesquisas em linguística aplicada como aquela de 

Kumaravadivelu. O autor ressalva, mais de uma vez, que sua teorização não passa de uma 

ideia em contínuo processo de construção e não aspira de forma alguma a um caráter 

prescritivo. Passemos, então, à descrição do modelo proposto por Kumaravadivelu. 

 

2.1.3 A pedagogia pós-método 

O autor indiano parte da ideia de que o termo método adquiriu um valor utilitário ao 

longo de sua erosão por diversas definições e criações de novos métodos, que mais têm 

semelhanças entre si que as diferenças pelas quais advogam. A palavra então perdeu seu 

significado, além de que, mesmo se bem definido, o “método é muito inadequado e muito 

limitado para explicar satisfatoriamente a complexidade do ensino-aprendizagem de línguas.” 
xv (2006, p. 165). Para ele os métodos são idealizados, e essa idealização não dá conta da 

imprevisibilidade e infinidade das variáveis envolvidas no ensino de línguas de cada dia 

(2012b, p. 18). Essa idealização se sustenta pelo que o autor explicita serem os mitos do 

método (2008, p. 163-168), a saber: o melhor método ainda será descoberto (o que apostaria 

em uma ideia mágica de um método perfeito); o método é o que organiza o ensino de línguas 

(ignorando a complexidade no processo de ensino-aprendizagem de uma língua); o método é 
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universal e atemporal (desconsidera qualquer particularidade de cada contexto de ensino); 

teóricos produzem conhecimento e professores os consomem (criando a inadequada, mas 

presente, dicotomia entre teoria e prática); e a neutralidade do método (o que nega as 

motivações ideológicas subjacentes). 

Com a crise sobre o método, descrita na seção anterior, e observando a rotina docente 

com que tivemos contato ao longo de nossa experiência profissional, verificamos que muitos 

professores caíram em um ecletismo pouco criterioso no ensino de línguas, que consiste, 

ainda hoje, em recortar o que cada um considera positivo em cada método e aplicar atividades 

ou sequências didáticas sem um critério de coerência explícito, seja entre as atividades 

propostas, seja entre as atividades e os alunos a que se destinam. Outros professores preferem 

continuar adotando um dos métodos já existentes, muitas vezes pressionados pelos MDs que 

devem utilizar ou pelas instituições em que atuam.  

Surgiram também mudanças, mais terminológicas que conceituais, ao se proporem 

novos (?) paradigmas de ensino. Foi o que ocorreu com o surgimento da abordagem 

comunicativa. Para Martin Bygate, Peter Skehan e Merrill Swain (2001),  

a abordagem comunicativa foi explicitamente uma abordagem de ensino de 
línguas pós-métodológica (...) em que os princípios subjacentes a diferentes 
procedimentos em sala de aula eram de substancial importância, em lugar de 
um pacote de materiais de ensino (p. 2) xvi  

 
Abrahão (2015), em consonância com a ideia dos autores acima citados, procura traçar 

as semelhanças entre a abordagem comunicativa e o pós-método. Como já foi mencionado, 

ambas as propostas surgiram de uma condição pós-método, e por isso se aproximam em 

tantos aspectos, entretanto a aparente mudança no surgimento da abordagem comunicativa, e 

até do conceito de abordagem, não consistiu em uma ruptura epistemológica, termo usado por 

Kumaravadivelu (2012b) retomando o conceito como abordado por Foucault: “Uma ruptura 

epistemológica, portanto, representa uma minuciosa reconceitualização e uma reorganização 

também minuciosa dos sistemas de conhecimento.” xvii (KUMARAVADIVELU, 2012b, p. 

14). 

Para uma pedagogia pós-método, Kumaravadivelu identifica 5 perspectivas 

constituidoras da realidade global atual (apresentadas na seção 2.1.1), dentre as quais está o 

pós-método. Por sua vez, tal conceito é sustentado por 3 parâmetros (a particularidade, a 

praticabilidade11 e a possibilidade) e orientado por 10 macroestratégias (maximizar as 

                                                 
11 O termo original em inglês é “praticability”. Embora a palavra “praticabilidade” não seja dicionarizada na 
língua portuguesa, tem sido assim traduzida no campo da Linguística Aplicada ao se discutir o pós-método. Não 
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oportunidades de aprendizagem; minimizar desencontros perceptuais; facilitar interação 

negociada; promover autonomia na aprendizagem, estimular a consciência linguística; ativar a 

intuição heurística; contextualizar insumo linguístico; integrar habilidades linguísticas; 

assegurar relevância social e aumentar a consciência cultural)12. Tais diretrizes podem se 

concretizar por meio de microestratégias, que seriam as ações efetivas em sala de aula, sendo 

estas infinitas e não delimitadas por Kumaravadivelu. 

Comecemos pela teorização dos três pilares conceituais da proposta do autor.  

 

2.1.3.1 Parâmetros do pós-método 

O teórico indiano propõe uma reconstrução do ensino de LE sem ignorar ou dispensar 

o que já se faz no ou o que já se disse sobre o ensino de línguas, como pareceu sob o ponto de 

vista de alguns teóricos (BELL, 2003; LARSEN-FREEMAN, 2001), mas propõe uma análise 

crítica e coerente com o contexto atual e com princípios de ensino definidos. Assim, ele 

apresenta três grandes parâmetros que podem orientar o campo em questão na era pós-

método, a saber: a particularidade, a praticabilidade e a possibilidade. 

 

2.1.3.1.1 Particularidade 

O parâmetro da particularidade é a grande constatação da diversidade e da 

singularidade em um mesmo momento. Trata-se de reconhecer cada contexto de ensino como 

único. O conceito tem afinidade com a perspectiva ecológica, que, segundo Ortale (2011), 

entende o ensino de línguas como “fenômeno emergente da dinâmica interacional de pessoas 

atuando dentro de contextos específicos.” (p. 87). Assim, fica clara a incoerência que se pode 

gerar ao se tomar um método em abstrato como modelo. Todos os participantes no ensino 

precisam identificar e respeitar as peculiaridades de cada sala de aula, bem como as dos 

participantes nela inseridos, seja por critérios pragmáticos, seja por critérios humanos 

(TUDOR, 2003, p. 3).  

Ser sensível a tais especificidades vai muito além da saída editorial de “produzir livros 

didáticos globais com um sabor local.” xviii (KUMARAVADIVELU, 2012b, p. 21). Trata-se 

                                                                                                                                                         
encontrando, em português, vocábulo adequado para representar o conceito, preferimos então manter o termo 
“praticabilidade”, por sua especificidade técnica. 

12 Para os nomes das macroestratégias, adotamos a tradução de Vieira-Abrahão (2008). 
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de uma verdadeira compreensão dos objetivos e interesses dos alunos, de suas identidades 

sociais até então construídas, das características da instituição em que o curso se dá, do 

contexto social, histórico e geográfico em que os indivíduos se encontram e tantos outros 

aspectos. Refere-se à autêntica consideração dessas características na própria construção do 

curso. Permitindo-me apropriar de uma comparação de João Wanderley Geraldi (2010), trata-

se de conhecer as perguntas dos alunos para não se correr o risco de ensinar as respostas de 

perguntas que os alunos desconhecem ou pelas quais não se interessam. 

Nota-se que nessa perspectiva todo ensino, não só o de línguas, é “para fins 

específicos” e, portanto, exige uma cuidadosa análise de necessidades antes e, por que não, 

durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Nas palavras de Geraldi, “[f]ocalizado na 

aprendizagem, o ensino não pode ter um planejamento inflexível.” (2010, p. 100), podendo 

ser alterado a partir do que venha a acontecer no caminho. 

Na pesquisa desenvolvida por Abrahão (2015) com professores de língua em formação 

inicial, a realidade da sala de aula brasileira foi apontada como elemento dificultador na 

efetiva realização de uma pedagogia pós-método. A então “macroestrutura da instituição 

escolar”, assim denominada pela autora, engloba o número elevado de alunos, falta de apoio 

financeiro e material, e pouco tempo disponível para a preparação de aulas. Sob a perspectiva 

do parâmetro da particularidade proposto por Kumaravadivelu, essa realidade não é 

impedidora de uma pedagogia pós-método, mas é a constatação do cenário educacional a que 

as ações pedagógicas deverão se dirigir, levando em consideração todos esses aspectos. Se ao 

professor esse contexto parece inóspito para a realização pedagógica, o parâmetro da 

possibilidade, descrito mais adiante, tornará os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem capazes de transformar questões sociais e políticas adversas. 

Tal parâmetro significa ainda considerar as experiências de todos os envolvidos, isto é, 

não se transmitem conhecimentos de uma cabeça cheia a outra vazia, mas se constrói 

conhecimento fazendo dialogar as experiências vividas ao se propiciarem outras novas no 

contexto de sala de aula. Nota-se que para isso é preciso que o professor assuma de maneira 

reflexiva seu lugar de atuante no ensino, o que nos leva à conceptualização do próximo 

tópico. 

 

2.1.3.1.2 Praticabilidade 

Para se compreender o parâmetro da praticabilidade é preciso conhecer o gradual 

processo de dissociação entre prática e produção de teoria na atuação do professor. Geraldi 
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(2010) aponta como um primeiro fator dessa separação o período de expansão do 

cristianismo, em que se percebeu que havia poucos “sábios” para ensinar um grande número 

de pessoas, de modo que a solução seria preparar personagens que fossem capazes de executar 

o ensino como se executa uma partitura, sem a necessidade de saber fazer uma partitura ele 

mesmo.  

Segundo o autor, um novo momento de crise se deu na segunda revolução industrial, 

em que a difusão de informações se dava facilmente por diversos meios, não sendo necessária 

a figura do professor para tal objetivo. O MD passa então a ter o protagonismo na sala de 

aula, cabendo ao docente dominar a sala de aula e, ideologicamente, “controlar e restringir 

sentidos” (p. 89) em prol da construção de uma civilização. 

Atualmente, para o linguista, estamos vivendo um momento semelhante. O sistema 

capitalista, dominante, exige preparação de profissionais para compor uma função utilitária no 

mundo globalizado que a escola não está sendo capaz de preparar. Dessa crise neoliberal urge 

repensar a função do professor, cujo modelo de reprodutor de teorias escritas por outrem deve 

ser ultrapassado.  

Para Kumaravadivelu (2003, 2006, 2012a), é preciso reconectar os polos teoria e 

prática. Como aponta Tudor (2003, p. 2), embora tal urgência pareça óbvia para os atuais 

professores em atividade, há outros participantes do processo de ensino-aprendizagem para 

quem essa perspectiva ainda não está clara, tais como coordenadores, patrocinadores, pais, 

entre outros.  A teoria só tem credibilidade se gerada da prática, e não de divagações abstratas, 

e a prática só pode ser melhorada a partir de reflexões teóricas. Daí a necessidade de um 

professor reflexivo, capaz de analisar sua própria ação, avaliar os resultados, fundamentá-los 

teoricamente e sugerir alternativas. Como mostra Nóvoa (1991), 

[o]s desafios actuais na área da educação e do ensino exigem dos professores 
(...) um trabalho livre e criativo de concepção pedagógica, de invenção a 
partir da experiência quotidiana de novos instrumentos e técnicas, de 
inovação curricular através de um processo interactivo envolvendo a 
comunidade escolar. (p. 527) 

 

O professor ainda deve ser um profissional aberto para o conhecimento e consciente 

de que no processo de ensino-aprendizagem ele também é um participante na construção de 

conhecimento e irá inevitavelmente aprender além de ensinar. Diversas foram, e são, as 

tentativas de efetivar essa integração, mas é provavelmente a prática exploratória aquela que 

mais se aproximou da realidade prática da sala de aula.  

Abrahão (2015) apresenta como consequência da era pós-método, na visão dos 

professores em formação participantes de sua pesquisa, o distanciamento entre teoria e 
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prática, que contradiz o pilar da praticabilidade do próprio pós-método. Não se pretende, no 

investimento de poder ao professor, fazer com que ele ignore a teoria, mas sim permitir que 

ele faça parte do diálogo teórico, capacidade antes restrita ao mundo acadêmico. Cabe 

ressalvar que aprender e ensinar nessa visão vai muito além do consumo acrítico de 

conteúdos. Henry Giroux (1997), ao discorrer sobre o professor como intelectual, afirma que  

[i]ntelectuais deste tipo não estão meramente preocupados com a promoção 
de realizações individuais ou progresso dos alunos nas carreiras, e sim com a 
autorização dos alunos para que possam interpretar o mundo criticamente e 
mudá-lo quando necessário. (p. 29) 
 

Significa, portanto, construir um conhecimento a partir da problematização de sua 

visão ideológica, de que trata o próximo item. 

 

2.1.3.1.3 Possibilidade 

O parâmetro da possibilidade, por sua vez, refere-se à consciência sócio-política do 

mundo que circunda os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de 

viabilizar um estranhamento perante as organizações de poder e dominação presentes na 

sociedade a fim de identificar e questionar as desigualdades por elas criadas. Kumaravadivelu 

(2003, 2006, 2012a), retomando teóricos como Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, reconhece que 

a linguagem é uma arena ideológica, capaz de tanto reforçar o status quo da sociedade quanto 

de problematizá-lo e de apresentar outras formas possíveis de organização social. 

Demanda-se, então, uma pedagogia capaz de possibilitar a observação de que todo 

discurso é produzido a partir de uma posição socialmente situada, inclusive o próprio 

discurso, e que não representam uma verdade absoluta, visto que partem de uma subjetividade 

parcial refratada por suas ideologias.  

Não se pretende, porém, aspirar que a linguagem se isente de qualquer ideologia, 

neutralizando-se, mesmo porque em uma visão bakhtiniana isso seria negar a própria 

linguagem, mas intenciona-se propiciar uma problematização crítica desses lugares social e 

ideologicamente definidos, a fim de romper a barreira da ingenuidade e “propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor 

ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se.” (FREIRE, 1996, p.46).  

Desse modo, como aponta Kumaravadivelu, “o parâmetro da possibilidade está 

também preocupado com a ideologia da linguagem e com a identidade do aluno.” xix (2006, p. 

175). Para o mesmo autor, essas questões se tornam ainda mais relevantes no ensino de LE na 
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medida em que tal contexto traz o contato evidente entre linguagem e culturas, o que 

inevitavelmente suscitará conflitos de identidades. 

Se por um lado o parâmetro da possibilidade parece ser evidente em uma pedagogia 

direcionada às minorias dominadas, com as quais Freire foi sempre engajado; por outro, sua 

aplicação pode ser mais obscura em contextos de grupos hegemônicos como aquele a que se 

destina o material que se propõe nesta pesquisa. Para isso recorremos ao conceito de 

Letramento Crítico. 

Nas práticas cotidianas não raro exprimimos nosso ponto de vista sem questionarmos 

sua validade para as outras pessoas, ou a parcialidade com a qual o constituímos, confiando 

ser ele a única maneira correta de pensar e fechamo-nos em nossa identidade ideologicamente 

constituída sem considerar qualquer outro enfoque ou perspectiva que possa surgir. Tal 

pensamento é jocosamente criticado na charge de Malcolm Evans abaixo: 

 
Figura 1 - "Cruel Culture", charge de Malcolm Evans 

 

 
Fonte: www.evanscartoons.com, publicado em 06 jan 2011, acesso em 31 out 2016 

 
 

É exatamente essa ingenuidade que o letramento crítico quer subverter, como afirma 

Rogério Tilio: “o letramento crítico possibilita o questionamento e a ressignificação de 

relações ideológicas e de poder naturalizadas.” (2013, p. 63). 

O conceito de letramento crítico se apoia em dois termos que cabem ser delimitados. 

Por letramento entendem-se as 

práticas sociais de uso da escrita que não consideram o código linguístico 
como único modo de construir sentidos e que envolvem conhecimentos que 
muitas vezes não têm necessariamente relação com a leitura e a escrita de 
textos, mas com a inserção e participação social dos indivíduos. (JESUS e 
GATTOLIN, 2013, p. 171) 
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Já o termo crítico vem caindo em uma banalização que acaba por dificultar sua 

demarcação. Walkyria Monte Mór (2013) discute duas acepções para o termo, sendo uma 

proveniente do termo inglês criticism, surgida da área das artes com um sentido de avaliação, 

e a outra advinda de critique, reportando a uma “análise social” (p. 35) de um conteúdo. 

Embora o que se entenda no senso comum sobre o “cidadão crítico” que a escola precisa 

formar seja próximo do primeiro termo, isto é, a ideia de que o aluno precise saber o que é 

moralmente e esteticamente aceito e o que não é; é o segundo aquele perseguido pelo 

letramento crítico, sendo necessário um exercício de deslocamento do sujeito ao se deparar 

com uma dada situação, a fim de conseguir compreender de maneira mais abrangente os 

fatores ideológicos e sociais que a constituem. 

Desse modo, letramento crítico consiste em ter consciência de que cada discurso com 

que se depara o sujeito em suas práticas cotidianas é social e ideologicamente situado, e que 

um contínuo exercício de mobilidade isotópica pode propiciar uma maior compreensão das 

relações de poder nele envolvidas que não se situe “nem no confronto direto e nem na busca 

de uma harmoniosa eliminação das diferenças.” (MENEZES DE SOUZA, 2011, p. 141) 

Relembrando ainda o momento de globalização em que nos encontramos, é importante 

ressaltar que  

[g]lobalmente, nosso mundo está marcado por um quase colapso de espaço, 
tempo e fronteiras, resultando em um fluxo de fuga de pessoas, bens e ideias 
pelo mundo. Esse fenômeno é aumentado e acelerado pela revolução da 
informação, ou internetização. (...) As pessoas agora têm uma maior chance 
de saber sobre o estilo de vida cultural dos outros – o bom, o ruim, e o feio. 
(KUMARAVADIVELU, 2012b, p.11) xx 

 

Assim, torna-se cada vez mais difícil refletir sobre o que se reúne como informação, já 

que as mensagens chegam como avalanches ininterruptas e acabam por nos provocar 

overdoses. Os alunos, bem como outros cidadãos, precisam ser críticos para não virarem 

meros consumidores de informação. A pedagogia precisa definitivamente abandonar seu 

papel já não necessário de transmissora de conteúdos em prol da necessária criação de 

oportunidades de reflexão.  
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2.1.3.2 Macroestratégias do pós-método 

A partir dos parâmetros acima explorados podem surgir muitos princípios para 

organizar o fazer pedagógico do ensino de línguas. O próprio Kumaravadivelu (2003, 2008) 

sugere dez diretrizes com esse objetivo, a que chamou macroestratégias.  

Trata-se de dez princípios não condicionadas metodologicamente, que têm por 

objetivo auxiliar o professor a ser um participante autônomo em relação à sala de aula. 

A seguir apresentamos uma síntese das ideias de Kumaravadivelu sobre essas 

macroestratégias, bem como nossa interpretação delas para a prática da sala de aula, a fim de 

considerá-las como os critérios de coerência para a criação de atividades no ensino de LE, e 

especificamente no processo de didatização do filme aqui proposto e outros que venham 

eventualmente a ser realizados.  

 

2.1.3.2.1 Maximizar as oportunidades de aprendizagem 

A primeira macroestratégia diz respeito à criação e ao aproveitamento de 

oportunidades de aprendizagem. Esse papel não se restringe ao professor, mas se estende 

também ao aluno, e ambos devem atuar cooperativamente para potencializar tais 

oportunidades. Para isso, é necessário que o professor se afaste constantemente de seu plano 

de aula pré-determinado, bem como dos MDs e dos currículos, a fim de reestruturar as 

interações em sala a partir do feedback seus alunos. Para o autor,  

materiais didáticos representam produtos de um planejamento criativo e 
cuidadoso por parte de seus autores; eles não são resultado de qualquer 
processo interativo de eventos em sala de aula. (...) Comercialmente 
produzidos para um consumo de massa, eles dificilmente podem 
corresponder às necessidades e desejos de um dado grupo de alunos. xxi 

(2003, p.46)  
 

A proposta de didatização aqui feita parte da prática em sala de aula, embora se saiba 

que uma reaplicação do material criado já não responderia às necessidades específicas do 

novo grupo, e precisaria, necessariamente, de uma adaptação. 

Kumaravadivelu (2003) sugere que a melhor forma de maximizar as oportunidades de 

aprendizagem é engajar o aluno em ações significativas. Para isso, o professor deve “de fato 

‘ouvir’ quando os alunos falam, e construir sobre o que eles dizem.” xxii (p. 49). Outra 

estratégia é fazer a pergunta certa. O autor retoma uma distinção recorrente no campo de 

ensino de L2 sobre o tipo de perguntas feitas pelo professor. Aquelas mais comuns são as 
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denominadas display, “perguntas que permitem respostas pré-determinadas já conhecidas pelo 

professor” xxiii, a despeito das perguntas referenciais, aquelas “que permitem respostas abertas 

que contêm informações novas.” xxiv (p. 50), embora as últimas sejam aquelas mais longas e 

mais complexas em relação à estrutura gramatical, além de serem aquelas mais comuns em 

conversas realizada fora da sala de aula. Portanto, maiores serão as oportunidades de 

aprendizagem quando as perguntas em aula forem referenciais. 

Levando em consideração que cada aluno tem seu estilo e suas estratégias de 

aprendizagem, quanto mais variados forem os tipos de atividades realizadas em sala, mais se 

respeitará tal diversidade e mais se contribuirá para a aprendizagem da língua. 

Expandindo a criação de oportunidades de aprendizagem para além da sala de aula, 

Kumaravadivelu (2003) faz referência à internet como grande potencial de input e interações 

com o mundo global, cabe ao professor e ao aluno dela fazerem uso. 

 

2.1.3.2.2 Minimizar desencontros perceptuais 

Na comunicação, nem sempre o que se pretende transmitir é a mensagem de fato 

recebida. Frequentemente existem desencontros perceptuais. Para Kumaravadivelu (2003) tais 

desencontros são inevitáveis, mas, ao mesmo tempo, identificáveis e manejáveis, de modo 

que podem ser minimizados. 

A identificação do desencontro é o primeiro passo para manobrá-lo. Com esse fim, o 

autor apresenta dez tipos de desencontros, a saber: cognitivos, comunicativos, linguísticos, 

pedagógicos, estratégicos, culturais, avaliativos, processuais, instrucionais e atitudinais. 

Algumas sugestões para minimizar tais desencontros poderiam ser a explicitação de objetivos 

e expectativas por parte do professor e dos alunos, permitir o uso da língua materna a fim de 

esclarecer incompreensões, prever dificuldades culturais e de vocabulário e dar instruções 

claras para as tarefas a serem desenvolvidas. 

Como sintetiza o autor, “quanto mais estreita a lacuna entre a intenção do professor e a 

interpretação do aluno, maiores são as chances de se alcançarem os objetivos de ensino e 

aprendizagem.” xxv (p. 91). 
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2.1.3.2.3 Facilitar interação negociada 

Essa macroestratégia procura propiciar interações significativas em sala de aula, sejam 

elas entre os alunos ou entre alunos e professor. Acima de tudo o professor precisa ter 

consciência de que nesse processo ele é mais um participante e tem a função de interagir e 

mediar a interação, assim como qualquer aluno. É comum nas interações em aulas de LE 

encontrar um professor que inicia a conversa, observa a resposta do aluno para então haver o 

feedback do professor. Tal estrutura aprisiona a real comunicação principalmente na medida 

em que não dá a liberdade de o aluno iniciar o diálogo. 

A partir do momento em que a interação é relevante, o aluno tem a possibilidade de 

produzir discursos. Com a criação de output o aprendiz terá a possibilidade de notar coisas 

que ele desconhece ou que conhece parcialmente, além de testar hipóteses de uso por ele 

formuladas. 

A interação é um processo complexo, que envolve aspectos textuais, interpessoais e 

ideacionais, e modificações em qualquer dessas dimensões podem propiciar uma interação 

significativa capaz de engajar os participantes. Como exemplo de modificações textuais, 

Kumaravadivelu (2003) cita, entre outros, a fala específica do professor de LE, cuja estrutura 

é mais simples, com termos lexicais alterados e ritmo mais lento. De acordo com a teoria do 

input, tais modificações propiciariam um insumo compreensível para os alunos. Da 

perspectiva interpessoal, modificações conversacionais, como checagem de compreensão e 

pedidos de esclarecimentos podem favorecer a compreensão mútua dos participantes. A partir 

da visão ideacional, estabelecer trocas de informações reais com tópicos relevantes para os 

alunos pode contribuir para uma interação efetiva. 

 

2.1.3.2.4 Promover autonomia na aprendizagem 

Como já foi mencionado anteriormente, na pedagogia pós-método, o aluno, assim 

como o professor, é autônomo. Kumaravadivelu atenta para dois tipos de autonomia, um com 

sentido estrito, que leva o discente a aprender a aprender; e outro, com sentido amplo, que 

leva à libertação. Em qualquer dos casos, trata-se de uma maneira de aumentar as chances de 

se ter sucesso. A autonomia, como pondera o autor, não significa independência, está 

relacionada ao contexto particular de atuação e não é uma condição estável. 

Para que haja autonomia de aprendizado, o professor pode negociar com os alunos 

questões concernentes ao curso, dividir com a classe informações sobre o aprendizado de 
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línguas e encorajar discussões sobre esse assunto, fazendo com que se conheçam as 

estratégias disponíveis para se aprender o idioma, além de criar um ambiente em que os 

alunos se sintam livres para experimentar a língua. 

Por outro lado, os alunos também devem colaborar identificando seus próprios estilos 

e estratégias de aprendizado reconhecendo suas fraquezas e forças, desenvolver estratégias 

que ainda não dominam; avaliar o próprio desempenho linguístico; buscar oportunidades e 

aproveitar as que surgirem; buscar a intervenção do professor e colaborar com colegas menos 

proficientes. 

Pensando a autonomia em sua vertente liberatória, visão fortemente influenciada pela 

obra de Paulo Freire, os alunos devem ser pensadores críticos, capazes de usar o próprio 

potencial humano. Para isso, o aluno pode assumir constantemente o papel de pesquisador 

etnográfico, centrando suas análises sobre a língua e suas relações sociais e políticas, manter 

diários nos quais reflete sobre seus avanços e formar comunidades. 

Desenvolver autonomia exige esforço, vontade e, sobretudo, disposição para 

mudanças atitudinais. Portando, Kumaravadivelu (2003), pautando-se por pesquisadores 

sobre o tema, alerta que se deve respeitar uma gradação ao se trabalhar a autonomia. Nos 

estágios iniciais podem-se apresentar as razões pelas quais o professor age como age. Depois, 

pode-se fazer com que os alunos façam escolhas a partir de uma série de opções. Por fim, o 

aluno poderá assumir o papel de determinar fatores. 

 

2.1.3.2.5 Estimular a consciência linguística 

Essa macroestratégia propõe chamar a atenção dos alunos para os aspectos formais da 

língua, a fim de que a compreensão explícita da forma leve ao seu aprendizado. 

Kumaravadivelu (2003) começa sua reflexão mencionando um movimento britânico surgido 

na década de 70 que advogava por uma maior consciência linguística (Language Awareness – 

LA), sintetizando que  

 
Apoiadores do movimento argumentaram que os vários componentes da 
língua como sons, palavras, frases e sentenças devem ser ensinados de forma 
holística, utilizando materiais autênticos e atividades significativas que 
ecoassem nos alunos e em sua vida diária. xxvi (p. 158).  
 

De fato, sabe-se que a aprendizagem de uma LE não se dá de maneira linear, como 

muitos MDs e métodos pressupõem.  
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Nunan (1998) apresenta duas metáforas para representar formas diversas de organizar 

o ensino. Uma delas se baseia na ideia de que inicialmente é necessário ser hábil com um 

conhecimento adquirido para só em seguida passar a outro, assim como construir uma parede, 

ensinam-se alguns conceitos de base para que deem suporte aos próximos, mais complexos. O 

autor esclarece que essa não é a forma como os alunos aprendem. Para ele, a aprendizagem se 

parece mais com o cultivo de um jardim, em que várias plantas diferentes surgem 

simultaneamente e de maneira imperfeita. Ideia semelhante surge quando Diane Larsen-

Freeman (1997) comenta que muitas vezes, depois que um conceito é aprendido e se aborda 

outro, o primeiro passa por um período de declínio e reestruturação.  

Para Nunan (1998), se a forma não tem um real valor comunicativo, os alunos podem 

sair com a impressão de que o ensino da forma existe somente para dificultar a aprendizagem. 

Assim, para que o ensino da forma se torne algo “orgânico”, o autor sugere que os alunos 

explorem a relação discurso-gramática em materiais autênticos, assim como retomou 

Kumaravadivelu a respeito do movimento britânico. 

Avançando para uma proposta mais ativa socialmente, o autor das macroestratégias 

menciona um movimento mais crítico sobre a consciência linguística (Critical Language 

Awareness – CLA), que irrompe na década de 90. Para os adeptos desse movimento, “uma 

consciência crítica da palavra é essencial para desenvolver uma consciência crítica do 

mundo.” xxvii (p. 164). Os alunos devem, com o auxílio do professor, perceber como as 

estruturas linguísticas são usadas para manter ou criar relações de poder, para controlar os 

outros ou ainda para disseminar um ponto de vista específico. Para isso, é preciso “levar em 

consideração as marcas ideológicas de um texto além de sua mensagem proposicional.” xxviii 

(p. 165). Pode-se ainda criar perguntas abertas e abrir espaço para múltiplas interpretações a 

fim de construir com os alunos uma visão crítica e ampla do material com o qual se tem 

contato. 

 

2.1.3.2.6 Ativar a intuição heurística 

Kumaravadivelu (2003) inicia sua discussão expondo que “em contextos educacionais, 

heurística se refere ao processo de autodescoberta por parte do aluno.” xxix (p. 176) Ou seja, o 

professor deve propiciar um ambiente e insumos capazes de ativar os processos de 

pensamento indutivo do aluno, para que ele possa inferir as regras sobre o funcionamento da 

língua.  
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As estratégias dedutivas acabam não favorecendo interações em sala de aula, de modo 

que as mensagens tenham um sentido unilateral do professor ao aluno, fazendo com que o 

último tenha uma atitude passiva. Já com as estratégias indutivas, o ensino de gramática é 

feito de modo que o aluno descubra as regularidades da língua, assumindo uma conduta ativa. 

Para isso, o professor pode fornecer insumo condizente com os interesses do aluno, 

para que se motive em compreender seu sentido através organização dos termos linguísticos; 

apresentar aspectos gramaticais salientes, de modo que o aluno dirija sua atenção para esses 

termos e atente para seus funcionamentos e proporcionar momentos de produção do aluno, 

para que ele note o que ainda é preciso aprender (noticing the gap).  

2.1.3.2.7 Contextualizar insumo linguístico 

Este ponto tem por princípio o fato de a linguagem estar intrinsicamente conectada a 

seu contexto. Se o aluno tem contato com o contexto do insumo que tem diante de si, favorer-

se-á de aspectos que lhe dão coerência e sentido. Kumaravadivelu (2003) cita quatro tipos 

fundamentais de realidades do contexto: linguística, extralinguística, situacional e 

extrassituacional.   

O primeiro se refere à gramática, com seus fatores lexicais, estruturais e sintáticos, 

bem como suas relações dentro do texto. É preciso reconectar tais aspectos com os objetivos 

comunicativos do texto e com o cenário social. O segundo alude ao ambiente linguístico, tal 

como entonação e ênfases. O terceiro se ocupa dos fatores pelos quais “palavras e 

enunciações podem ter significados e funções diferentes em diferentes contextos.” xxx (p. 209-

210) A situação em que se insere o discurso é o que de fato mantém a sua coerência. O último 

se refere a uma realidade mais ampla, de caráter social, cultural, político e ideológico. 

A partir do momento que o professor se vale de frases isoladas para o ensino de LE, 

ignora seus contextos que poderiam, na verdade contribuir para a real compreensão. O mesmo 

se dá ao trabalhar com cenas isoladas de um filme, sem que o aluno assista à obra completa, 

fazendo com que o entendimento seja prejudicado por falta de coerência pragmática. 

Com ações práticas, o professor pode levantar os conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o contexto de produção do insumo, recolher ideias na fase de pre-task com a produção 

de mapas mentais, operar com as características do gênero textual, explorar barulhos de fundo 

(quando com recursos audiovisuais), ambiente e personagens representados. 
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2.1.3.2.8 Integrar habilidades linguísticas 

Apesar da integração das habilidades linguísticas (a saber: ler, escrever, ouvir e falar) 

ser de extrema naturalidade em nossas atividades cotidianas, há uma tradição no ensino de LE 

em trabalhá-las separadamente. Tal separação remonta ao surgimento do método audiolingual 

e se mantém até os dias atuais.  

Kumaravadivelu (2003) propõe que tais habilidades sejam novamente reintegradas, 

mesmo porque “até quando a classe deve se concentrar em uma habilidade por vez, 

professores e alunos fazem o inevitável, ou seja, seguem uma abordagem integrada.” xxxi (p. 

226) Por exemplo, quando os alunos devem realizar uma atividade de leitura, inicialmente 

deve ler ou ouvir as instruções para cumprir a tarefa corretamente, ou ainda, em uma 

discussão oral, cada estudante deve ouvir o colega, falar, eventualmente fazer anotações e lê-

las. 

Aproximar as habilidades ainda pode ter um efeito positivo no sentido de favorecer os 

alunos com os mais variados estilos de aprendizagem e prepará-los para atividades em LE que 

encontrarão no futuro, tarefas que inevitavelmente exigirão a união dessas habilidades. 

 

2.1.3.2.9 Assegurar relevância social 

A partir do momento em que se pretende construir uma aprendizagem significativa, é 

preciso assegurar que o ensino tenha relevância social, o que significa “ser sensível ao 

ambiente da sociedade, político, econômico no qual a educação de L2 ocorre.” xxxii 

(KUMARAVADIVELU, 2008, p. 207). A sala de aula faz parte desse contexto, seria 

incoerente ignorá-lo, especialmente quando se fala de uma pedagogia da particularidade e da 

possibilidade. 

A maioria dos MDs é pensada por um grupo determinado e contextualizado, 

geralmente detentores de capital simbólico e que deixam transparecer nos instrumentos 

pedagógicos uma visão própria, afinal, “materiais didáticos não são uma mídia neutra. Eles 

representam valores culturais, crenças e atitudes.” xxxiii (KUMARAVADIVELU, 2003, p. 255) 

Quando são esses os materiais usados em sala de aula, o professor deve complementar o 

insumo com os conhecimentos sociais dos próprios alunos, a fim de estabelecer uma leitura 

crítica e construir uma ponte entre o aluno e o que se diz no material. 

Por outro lado, se existe a possibilidade de se elaborar um material de ensino, o autor 

deve considerar a comunidade linguística alvo, aquela do aluno e ainda expandir os conceitos 
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para uma comunidade global para que o conteúdo a ser trabalhado garanta de fato uma 

relevância social (Idem, p. 256). 

No mais, o professor pode conhecer de fato seu aluno, levantando seus interesses, 

objetivos, classe socioeconômica e outros fatores que possam contribuir para um ensino 

significativo. Além disso, é importante ser tolerante quanto ao uso da L1, para que o aluno 

perceba sua cultura como relevante e conecte mais facilmente as informações da língua alvo. 

 

2.1.3.2.10 Aumentar a consciência cultural 

Hoje em dia é impossível negar que o estudo de uma LE seja também o estudo de uma 

outra cultura. Em sua maior parte, os livros didáticos de italiano se apresentam como um 

curso de língua e cultura italiana. Ainda assim, é possível que o ensino de cultura se esconda 

para ressaltar os aspectos essencialmente linguísticos. Cabe ao professor evidenciar esse 

conhecimento. Kumaravadivelu (2003) apresenta inicialmente uma distinção feita por 

antropólogos, que coloca de um lado a Cultura (com letra maiúscula), para representar um 

construto social que envolve teatro, dança, arte, música etc; e, de outro, a cultura (com c 

minúsculo), que se refere a comportamentos, valores e crenças e cujo construto é individual 

(p.267). As duas acepções devem ser contempladas no ensino de LE, especialmente porque 

constituem um componente afetivo, que instiga a curiosidade dos alunos e estabelece empatia 

para com eles. 

É inegável que o estudo de uma cultura afeta diretamente nossa identidade.  O autor 

menciona estudos que consideram uma personalidade de sobreposição entre a cultura de 

partida e a cultura alvo, e outros que consideram o surgimento de uma terceira identidade, que 

não é nem aquela de partida nem aquela da língua estudada, mas alguma coisa intermediária. 

Kumaravadivelu, porém, advoga por uma consciência cultural crítica, no sentido de perceber 

que toda cultura tem seus vícios e virtudes, e que não existe uma escala de melhores culturas. 

Uma visão desse tipo só tem a colaborar para uma melhor compreensão do mundo 

globalizado em que nos encontramos atualmente. 

O criador das macroestratégias ainda ressalta que, compreendendo bem outra cultura, 

compreendemos melhor a nossa própria e outras tantas culturas com as quais venhamos a ter 

contato. Para que isso ocorra, o professor deve exercer um papel de transformador de visão, 

procurando conectar o conceito de identidade linguística com aquele de identidade cultural, 

dissolver estereótipos, trabalhar preconceitos e debater choques culturais. 
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Essa, e as demais macroestratégias antes exploradas, serviram de base para a 

didatização do filme Manuale d’Amore e, consequentemente, para o MD que elaboramos. 

Assim, consideramos relevante tecer algumas reflexões sobre o MD, que faremos a seguir. 

 

2.2 Material didático 

Embora exista, na literatura de linguística aplicada, uma pressuposta dicotomia entre 

MD e material autêntico, raramente o primeiro é delimitado teoricamente, existindo na prática 

o uso pragmático do conceito sem que haja sua definição explícita. 

Na literatura em língua inglesa existe o termo teaching material, mas é mais comum 

que os especialistas façam menção apenas a material, especificando sua natureza apenas 

quando se trata de um material autêntico (authentic material). Dessa forma, encontramos 

definições como a de Brian Tomlinson (2011), que considera material “qualquer coisa usada 

para ajudar aprendizes de língua a aprenderem” (p. xiv), ou a de Nigel Harwood (2010), para 

quem material “engloba tanto textos como tarefas de aprendizagem de língua.” (p. 3) Nessa 

perspectiva, observamos que o termo material se aproxima do conceito de input de Krashen, 

isto é, todo insumo linguístico com que o aluno tenha contato em seu processo de 

aprendizagem, e que discutiremos mais adiante. 

Na definição do projeto GLOSSA, MD parte da configuração da operação global de 

ensino de Almeida Filho (2010), de que trataremos mais adiante, e o caracteriza como  

 
[a] segunda de quatro materialidades praticadas por um professor de língua 
em seu ofício. Materiais são codificações de ação para que professores e 
alunos produzam ações para experienciar a nova língua nas salas de aula e 
suas extensões. (...).  
 

Nessa acepção, compreendemos que o MD tem como autor sempre o professor, o que 

excluiria os recursos para uso em sala de aula que tenham a finalidade instrucional produzidos 

por editoras. 

Denise Bandeira (2009) afirma que “[o] material didático pode ser definido 

amplamente como produtos pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o 

material instrucional que se elabora com finalidade didática.” (p. 15). Consideramos que esta 
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definição se aproxima mais da utilização do termo pelos diferentes teóricos, mas não explicita 

os inúmeros pressupostos que o conceito de MD13 carrega.  

Levando-se em conta que o material escolhido como insumo para esta pesquisa se 

configura como um material autêntico, que discutiremos mais à frente, e que sua exploração 

didática, a didatização, culminará na elaboração de um MD que tem como objetivo 

acompanhar a visão do filme, consideramos relevante tecer algumas considerações sobre sua 

concepção no imaginário dos sujeitos diretamente envolvidos em sua utilização: alunos e 

professores. Assim, começaremos nossas reflexões pelo caráter cristalizador de conhecimento 

e regulador de ações que o MD possui, para em seguida discutir o desafio que existe ao se 

propor a elaborar um material condizente com o pós-método, isto é, que não restrinja sentidos 

e que promova uma autonomia docente e discente. Passaremos assim para a dimensão ética 

subjacente à produção do MD, sobretudo quando o ator de tal tarefa é o professor. Por fim, 

abordaremos o processo técnico da elaboração de MDs colocando em debate algumas 

propostas de modelo para sua produção.  

 

2.2.1 Estabilidade documental do Material Didático 

Quando tratamos do parâmetro da praticabilidade de Kumaravadivelu (vide seção 

2.1.3.1.2), apresentamos um percurso histórico da educação que apresenta o surgimento do 

MD, tal como ainda o concebemos em linhas gerais, em meio à segunda revolução industrial. 

Segundo Geraldi (2010), nesse período há um deslocamento no contexto educacional que  

se dá no tipo de atuação do professor, pois a relação do aluno com o 
conhecimento não é mais mediada pela transmissão do professor, mas sim 
pelo material didático posto na mão do aprendiz, cabendo ao professor o 
controle do tempo, da postura e dos comportamentos dos alunos durante esta 
relação com o conhecimento através do material didático. Quem instrui é o 
material didático. (p.87 – grifo nosso) 
 

Embora estejamos tratando de um período relativamente distante desse contexto, as 

consequências desse processo na memória coletiva sobre o ato de aprender persistem. 

Atualmente é comum situações em que, se o professor opta por deixar de lado algum tópico 

do MD ou propõe uma alteração na ordem dos itens apresentados, ele é questionado pelos 

alunos, pois  

                                                 
13 Entendemos que o MD pode englobar diversos materiais além do livro didático, mas para essa pesquisa a 
distinção entre livro didático e material didático não é relevante, de modo que usaremos os dois termos como 
sinônimos. 
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[o] aluno espera (e, por razões econômicas, também os pais), ao comprar o 
livro didático adotado pelo professor, que ele seja usado, passo a passo. (...) 
o aluno (...) tende a cobrar do professor a ‘obediência’ ao programa, e à 
sequência do livro didático. (SOUZA, 1995b, p.121) 
 

Se existe uma hierarquia nas relações em sala de aula, vemos que a dinâmica que se 

perpetua coloca o professor e o aluno abaixo do MD. Deusa Souza (1995a) compara o MD 

para os educadores em geral a um documento para um historiador tradicional. Em sua 

metáfora, ambos seriam “depositários de um ‘saber’ a ser decifrado” (p. 114). Essa visão é 

reforçada por Roxane Rojo (2013), que ao desenvolver uma pesquisa com professores de 

língua inglesa, chegou à conclusão de que, para eles, o MD tem como funções: definir o que 

será ensinado, bem como em que sequência, materializando, assim, o currículo; e favorecer as 

ações do professor e completar a aprendizagem do aluno. Deste modo, é o MD que determina 

a dinâmica da sala de aula. Marco Mezzadri (2003), cujo lugar social não é só o de 

pesquisador sobre o ensino de línguas, mas também de autor de MDs internacionais para o 

ensino de italiano, afirma a esse respeito que  

[o] livro de texto oferece a possibilidade didática de seguir um percurso, 
planejado, organizado e realizado em uma proposta equilibrada e integrada 
que tem presente múltiplos aspectos ligados ao projeto educativo no seu 
conjunto. xxxiv (p. 95)  
 

Percebemos que o autor corrobora com o lugar protagonista do MD, e chega a afirmar 

que o professor, caso deseje preparar materiais complementares, deve ter conhecimento e 

consciência dos critérios metodológicos do livro (MEZZADRI, 2003, p. 96), ou seja, o 

professor deve ser subordinado às escolhas pedagógicas do autor do material. 

 Cabe lembrar a esse respeito, que o surgimento do MD estabelece uma dicotomia 

entre teoria e prática da qual ainda é difícil se desvencilhar: o autor do MD conhece a teoria e 

a coloca no papel, por escrito, como “documento”, enquanto o professor, tido como executor 

do que prescreve o MD, se preocupa em colocar aqueles preceitos em prática. 

Tal dicotomia se mantém com força inclusive nos dias de hoje por meio de um 

discurso de verdade que o MD apresenta. Para Souza (1999),  

[o] autor do livro didático (...) deve levar o professor a crer que não é um 
mero porta-voz de nomes consagrados e que, de fato, domina um 
determinado conteúdo, a fim de saber selecionar o que houver de mais 
relevante para ser apresentado a alunos no contexto escolar, conferindo à sua 
seleção a característica de um prato de fácil ‘digestão’ e de aparência 
atraente. (p.29) 

 

Com sua escrita homogeneizante, com uma estrutura que se repete a cada capítulo ou 

unidade e o fato de apresentar dados e fatos de maneira natural e inequívoca, o MD não se 
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configura, segundo Marisa Grigoletto (1999), “como espaço sempre incompleto de produção 

de sentidos, o que é próprio de qualquer texto, mas sim é visto como um ‘pacote’ embrulhado 

e amarrado que outros sentidos não pode conter.” (p. 76). Souza (1995b) então alerta que a 

concepção do MD constitui uma “‘ilusão de saber’: total, gradativo, cumulativo” (p.119) que 

atende à expectativa de alcançar o conhecimento, colocado como estável e definitivo de 

maneira completa e linear14. 

A mesma autora aponta que atualmente, em especial na área de ensino de LE, os 

professores já passaram a questionar a validade do MD em sua prática em sala de aula, e 

alguns inclusive o deixaram de adotar, preferindo usar materiais avulsos. Estes, porém, têm 

dificuldade de afirmar essa nova forma de ensinar por não adotar um critério de coerência na 

escolha dos materiais ou ainda por acabar reproduzindo a estrutura do MD que buscaram 

questionar, porque ele “já se encontra, de certo modo (...) ‘internalizado’ no professor” 

(CORACINI, 1999a, p. 24). Sobre esse aspecto, Souza (1995b) levanta a hipótese de que essa 

falta de ruptura se deve a uma herança decorrente do percurso histórico da educação brasileira 

que não prevê outra forma de organização do conhecimento que não o MD. 

Diante das tendências globais de que tratamos anteriormente e das suas consequências 

para a pedagogia e a linguística aplicada ao ensino de línguas, o lugar de “documento estável” 

ocupado pelo MD se torna anacrônico e, portanto, inviável na prática da sala de aula. 

Passemos então a discutir como coordenar a liquidez, a construção de sentidos vários e a 

incompletude com a presunção histórica de rigidez, transmissão de conhecimento estável e 

completude presente na ideia que se tem de MD. 

 

2.2.2 O desafio da liquidez na presumida estabilidade 

Pelo papel protagonista a que o MD chegou, não é estranho reconhecer que o livro 

didático é “frequentemente a única fonte de conhecimento à qual os sujeitos implicados no 

ensino-aprendizagem estão expostos.” (PERUCHI e CORACINI, 2003, p. 364). Não é de se 

negligenciar, portanto, a relevância desse recurso na construção de conhecimento e de 

identidade, seja para os alunos, seja para os professores. 

                                                 
14 Compreendemos que todo texto possibilita sentidos vários, apresentamos as considerações de Grigoletto 
(1999) e Souza (1995b) sobretudo no que se refere às crenças sobre o MD e aos efeitos que sua estrutura 
composicional proporciona. 
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Delicado é também reconhecer, como apontou Souza (1995a), o lugar autoritário e 

imutável do saber depositado no MD. Trata-se de um conhecimento exposto como algo a ser 

decifrado, nos moldes positivistas, sem ser questionado. Assim, tem-se como pressuposto que 

os textos em um MD “servem apenas a fins didáticos ou que eles sejam absolutamente 

neutros ideologicamente” (RAJAGOPALAN, 2012, p. 75). No caso do estudo de língua 

italiana, a prática mais comum é a utilização de materiais produzidos na Itália para um 

público internacional. Esse fator implica uma imposição da ideologia de um nativo como 

proprietário de uma língua a ser consumida por estrangeiros, sendo estes uma grande massa 

homogênea caracterizada por indivíduos que não dominam a língua. 

Ingrid Peruchi e Maria José Coracini (2003), ao analisarem dois MDs de francês, 

concluíram que dois discursos são recorrentes neles: o primeiro apresenta a França como 

grande expoente na influência da cultura mundial, e o segundo faz publicidade turística, 

enxergando o aluno como consumidor do estilo de vida francês. Esses fatores acabam por 

reforçar o mito do estrangeiro, isto é, de que existe uma inferioridade dos povos que não se 

enquadram na “boa cultura” transmitida.  

Considerando que “o ensino crítico é um diálogo exploratório com resultados 

desconhecidos.” xxxv (BENESCH, 2010, p. 123) e a definição de letramento crítico como 

estratégia de efetivação da pedagogia da possibilidade apresentada no item 2.1.3.1.3 deste 

trabalho, cabe questionar como se pode conciliar a instabilidade da problematização crítica 

com a “estabilidade documental” (SOUZA, 1995a) do MD. 

Denise Scheyerl (2012) propõe a desconstrução de ideologias transmitidas pelas 

grandes editoras por meio dos MDs em sala de aula. Souza (1995b) corrobora com tal 

proposta ao dizer que  

[d]esmistificar a ilusão (...) do livro didático enquanto depositário de um 
saber imutável, hierarquizado, pode levar alunos e professores a refletirem 
sobre uma tradição herdada de atividade didática muito dirigida, em busca 
da adoção de uma atitude mais crítica em relação à confortável posição de 
encontrar um saber ‘organizado’, com tudo em seus devidos lugares, como 
manda o senso comum. (p. 122) 

 

De maneira análoga, Coracini (1999b) afirma que se o MD procura homogeneizar, 

disciplinar e uniformizar aspectos como o discurso a aprendizagem e o sujeito, inerentemente 

heterogêneos, complexo e conflituoso, não há um alguém a quem culpar, mas sim “um 

momento histórico-social” (p.43) e propõe como resposta “as pequenas revoluções diárias” 

(Ibidem). 
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Considerando que o momento histórico-social do MD é de um recurso anacrônico 

perpetuador de uma dicotomia iniciada há séculos entre professor, como atuante da prática da 

sala de aula, e o autor do MD, como elaborador teórico, vemos a proposta de o professor 

elaborar seu próprio MD como uma dessas pequenas revoluções diárias. Ele pode procurar 

construir um ambiente que dê espaço à heterogeneidade e à construção de sentidos, levando 

em conta, sobretudo, seu contexto particular de ensino, já que nos MDs comerciais  

a escolha do conteúdo gramatical e dos exercícios não leva em conta o 
aluno, seus interesses, experiências, desejos, necessidades (nem mesmo 
profissionais), que variam conforme a idade, a profissão, o nível sócio-
econômico. (CORACINI, 1999c, p. 122) 
 

Ressalta-se que não se aspira a uma eliminação da ideologia em prol de uma 

neutralidade, o que, no pensamento de Freire (1996, p. 109-110), seria oferecer um 

“treinamento” apolítico, e, na visão bakhtiniana, seria negar a essência da linguagem, como já 

foi mencionado. 

Para se conseguir o espaço de subversão no MD, lugar tradicionalmente restritor de 

sentidos, e propiciar um letramento crítico efetivo, coerente com o contexto de ensino, 

portanto, implica inicialmente conhecer essa visão do MD que popularmente existe, para, em 

seguida, ponderá-lo como uma proposta de MD possível, dentre outras e buscar ampliar a 

visão de mundo que se tem, assumindo certos compromissos que discutiremos a seguir.  

 

2.2.3 O compromisso da elaboração de um material didático 

Elaborar um MD não é uma tarefa simples, e pode ser ainda mais complexa se 

considerarmos a rotina de um professor de LE na maioria dos contextos de ensino do Brasil. 

Há uma carga horária elevada e muitas atividades que devem ser cumpridas fora da sala de 

aula (preparação de aulas, de provas, correção de atividades etc.), o que torna a jornada de um 

professor bastante cansativa e pouco propícia a empreitadas que o façam sair da zona de 

conforto (que já não é de tanto conforto assim). Não desconsideramos este contexto quando 

sugerimos a elaboração do material pelo professor por meio da didatização, mas concordamos 

com Tezza (2002) quando o autor afirma que, ao elaborar seu material, o professor se insere 

em um contexto de “guerrilha didática” (p.3). Entendemos o termo enquanto um 

posicionamento a ser defendido em meio a tamanhas adversidades. No entanto, se o professor 

opta por produzir seu próprio material, deve ter claros alguns compromissos que tal escolha 

acarreta. 
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É preciso antes de tudo compreender o lugar que o MD ocupa atualmente no contexto 

de ensino, conforme exploramos anteriormente, para considerar que, ao se inserir algo em um 

material, esse saber passa a ter uma estabilidade, isto é, pode ser vista como um conhecimento 

imutável a partir daquele momento e tem caráter de autoridade. Por mais que procuremos nos 

desvencilhar de tal rigidez, vemos que esse construto ainda está longe de ser dissolvido. 

Na medida em que o professor se propõe a produzir seu material, deve fazê-lo sem 

esquecer que sua proposta vem a se opor à de grandes editoras com intuito comercial: 

preparar um recurso pensado para seu contexto particular de ensino. Para isso deve se voltar a 

todo instante aos interesses, características e objetivos de seus alunos e dos demais envolvidos 

no processo, inclusive ele mesmo. 

Apesar de todo material vir a apresentar uma visão de mundo e do ensino de línguas 

em detrimento de outras, “eticamente, todo material didático tem a obrigação de abrir o leque 

dos ‘universos possíveis’.” (TEZZA, 2002, p. 5) Para isso, sempre que possível, o material 

deve promover o debate, apresentar diversos pontos de vista, e o professor deve 

constantemente exercitar seu letramento crítico a fim de também favorecê-lo aos destinatários 

de seu MD. 

Vale ainda ressaltar que todo discurso e todo saber são inacabados. Promover essa 

percepção por meio da elaboração de um produto tradicionalmente prescritivo e aspirante a 

definitivo é um desafio que o professor deve se colocar e ajuda a ter em mente que o que se 

está produzindo é uma sugestão de percurso dentre os muitos possíveis e perfeitamente 

aceitáveis. 

É preciso também cuidar da apresentação gráfica do material. Entre outros autores, 

Mezzadri (2003) afirma que 

a gráfica, que antes de tudo é um instrumento útil para aumentar e manter a 
motivação do aluno, mas também para entrar em sintonia com indivíduos sensíveis a 
uma comunicação visual e empática, faz com que o livro a cores seja mais eficaz 
que a apresentação do material permitida pela fotocópia. xxxvi (p. 95)  
 

Sobre esse aspecto, é importante que o professor respeite as leis de direitos autorais 

para o uso de imagens, músicas, textos e outros produtos, ainda que estejam aparentemente 

disponíveis na internet. 

No que se refere ao uso de imagens, podemos dizer que sua utilização pode ser mais 

desafiadora que para grandes editoras, isto porque cada instituição se preocupa em criar um 

banco de imagens que podem ser reaproveitadas em outros materiais, e assim não gastar tanto 

na criação de fotos e ilustrações. No caso de uma produção “caseira”, o professor pode se 

beneficiar de imagens da internet, mas atentando para o tipo de licença que possuem. Rômulo 
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Souza (2014) realizou sua pesquisa de doutorado sobre materiais didáticos virtuais livres, e 

alerta que, ao pesquisar um insumo em algum website, mais especificamente algum que 

possua mecanismos de busca,  

caberá ao professor (...)identificar o tipo de licença atribuída ao insumo; e 
avaliar se a licença poderá ser utilizada em seu material didático de modo a 
caracterizá-lo como Livre ou como Livre com Algumas Restrições, 
respeitando as liberdades atribuídas pelos autores dos insumos (p. 74) 
 

Para auxiliar o professor, o autor propõe que ele observe a denominação da licença 

Creative Commons presente no produto de interesse. Segundo ele, tal licença “consiste em um 

sistema de licenciamento em que o artista ou autor define quais direitos serão atribuídos à sua 

produção.” (SOUZA, 2014, p. 16). A classificação mais livre seria a CC0, isto é “sem direito 

de autor nem direitos conexos” (CREATIVE COMMONS, s.d.). Isto significa que qualquer 

um pode se apropriar do produto, pois ele é de domínio público, e “Pode copiar, modificar, 

distribuir e executar o trabalho, mesmo para fins comerciais, tudo sem pedir autorização.” 

(idem). Além dessa possibilidade, o próprio professor pode produzir suas imagens e 

fotografias, se assim o preferir ou se não encontrar alguma figura que satisfaça suas 

necessidades. 

 

2.2.4 O processo criativo na elaboração do Material didático 

A responsabilidade na elaboração de um MD, que debatemos no item anterior, se 

concretiza em um processo de criação que envolve teoria, técnica e criatividade em um 

desenvolvimento cíclico, conforma apontam teóricos como Leffa (2007), Almeida Filho 

(2010), Jolly e Bolitho (2011) e Oliveira, Csik e Marques (2015). 

Talvez o modelo para a elaboração de MDs 15 mais conhecido seja o ADDIE, cujo 

nome é uma sigla em inglês para suas etapas no processo: análise, desenho, desenvolvimento, 

implementação e avaliação16. Tal proposta se refere ao desenho de materiais instrucionais em 

geral, que partem de uma demanda cuja base é a resolução de um problema de desempenho. 

Para Souza (2014),  

                                                 
15 Apesar de alguns dos modelos não se proporem como processos de elaboração de MD, mas como modelo de 
design instrucional ou de operação global de ensino, interpretamo-los como plausíveis para aquele fim, já que 
culminam em alguma produção de MD, de modo que consideramos todos os modelos como uma proposta para a 
elaboração de MD. 

16 Em inglês, as etapas são analysis, design, development, implementation, evaluation. 
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o modelo ADDIE, (...) pode auxiliar na compreensão de contextos 
instrucionais em geral, bem como de outros modelos instrucionais, na 
medida em que  consiste em um modelo instrucional básico, a partir do qual 
é possível estabelecer outros modelos, inserindo adaptações decorrentes de 
demandas específicas. (p. 53-54) 
 

Assim, podemos resumir em linhas gerais cada fase da seguinte forma: Na análise é 

feito um diagnóstico de uma situação a fim de identificar uma demanda instrucional; no 

desenho, definem-se os objetivos, os conteúdos, sua sequência de apresentação; no 

desenvolvimento se delimitam as estratégias de ensino e os recursos a serem utilizados; a 

implementação é o uso do material de fato; a avaliação, por fim, verifica a eficácia de todo o 

processo e, por isso, não é exatamente uma etapa final, mas “uma constante em todo o 

processo educacional.” (OLIVEIRA, CSIK e MARQUES, 2015, p. 7) Os procedimentos 

podem ser observados esquematicamente na figura a seguir: 

 
Figura 2 - Etapas do modelo ADDIE 

 

 
Fonte: Oliveira, Csik e Marques (2015, p. 5) 

Notamos que as setas no diagrama indicam um processo cíclico, mas que sempre passa 

pela avaliação, constituindo pequenos novos ciclos anteriores à conclusão de todo o percurso. 

Passando da formulação de um processo de produção instrucional abrangente, e 

procurando focalizar procedimentos específicos para o ensino de línguas, Leffa (2007), por 

sua vez, explica que “a produção de materiais de ensino (...) deve envolver pelo menos quatro 

momentos: (1) análise, (2) desenvolvimento, (3) implementação e (4) avaliação.” (LEFFA, 
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2007, p. 15) Tais etapas também levariam a um processo cíclico, menos dinâmico, porém, no 

qual a avaliação encaminharia o processo a reiniciar o ciclo por uma nova análise. 

Na primeira etapa, deve-se, segundo o autor, proceder com uma análise de 

necessidades dos alunos, bem como um levantamento de suas características, tais como 

anseios, expectativas e conhecimentos prévios, que levariam à definição dos objetivos. Passa-

se então ao desenvolvimento, etapa em que são delimitados os objetivos gerais (não 

diretamente observáveis) e os específicos (diretamente observáveis), além da abordagem a ser 

empregada, os conteúdos que serão abordados, as atividades e os recursos necessários à sua 

execução e um posterior ordenamento que preze por um encaminhamento do que for mais 

necessário, útil, fácil e simples ao que for mais difícil, complexo e menos necessário e útil. Na 

fase de implementação o material é efetivamente colocado em uso e seu funcionamento pode 

ser observado na prática. Passa-se enfim à etapa de avaliação, que pode ser formal ou 

informal, e deve definir o que se mantém no material e o que deve ser reformulado.  

Almeida Filho (2010) se detém menos no processo exclusivo de elaboração de 

materiais e prefere considerar os diversos processos envolvidos no ensino de línguas de uma 

forma abrangente, propondo sua já consagrada operação global de ensino de línguas, cujo 

esquema reproduzimos a seguir:  

 

Figura 3 - Modelo da Operação Global de ensino 
 

 
Fonte: Almeida Filho (2010, p. 19) 
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Embora sua proposta seja diferente daquela de Leffa (2007), podemos identificar nos 

dois percursos alguns pontos de encontro, pois Almeida Filho também contempla uma fase de 

planejamento em que os objetivos são definidos e que deve preceder o efetivo 

desenvolvimento da produção de materiais. Vê-se ainda a menção a técnicas e recursos, que 

Leffa inclui em sua fase de desenvolvimento para viabilizar a “experiência de aprender do 

aluno” ou a implementação como sugeriu o autor anterior. Esse processo também leva a uma 

fase de avaliação, e seus efeitos podem promover rupturas que alterariam o inteiro movimento 

proposto. 

Enquanto Leffa (2007) propõe um modelo cíclico, em que a fase final pode levar a um 

novo início, passando necessariamente pelas etapas propostas, Almeida Filho (2010) prevê 

efeitos proativos (da esquerda para a direita) e retroativos (da direita para a esquerda), isto é, o 

processo se apresenta de forma mais dinâmica, a se perceber pelas setas presentes na 

representação gráfica, propiciando diversos possíveis caminhos a serem percorridos. 

Jolly e Bolitho (2011), enfim, apresentam um quadro para a elaboração de materiais 

didáticos que também dialoga com os anteriormente apresentados, mas que explora mais os 

procedimentos que compõem a fase de “desenvolvimento” ou “produção de materiais” dos 

modelos de Leffa (2007) e Almeida Filho (2010).  

Para os autores, a fase de análise de necessidades que subjazem no uso do material a 

ser elaborado, é precedida da exploração dessas necessidades, determinando não só os 

objetivos, mas também a linguagem a ser trabalhada, os sentidos, funções e as habilidades. 

Após essa etapa, seguiria uma de realização contextual, em que se angariariam ideias, 

contextos e textos com os quais trabalhar. Entendemos esse passo como um ponto de encontro 

dos preceitos teóricos conhecidos e defendidos pelo professor, as informações levantadas na 

fase de identificação (análise, planejamento) e suas habilidades criativas, de que trataremos 

mais adiante. Inicia-se então uma realização pedagógica, que se refere à elaboração efetiva de 

atividades (técnicas) e à escrita das instruções. Avançamos então para uma etapa de produção 

física, que aborda essencialmente os aspectos visuais do material (tamanho de letra, imagens, 

reprodução, etc.). Terminadas as fases de desenvolvimento, encontramos um momento de uso 

do material pelos alunos e posterior avaliação, estágios também apresentados pelos outros 

autores. Traduzimos e adaptamos a representação gráfica apresentada pelos autores para o 

inteiro percurso para a elaboração de materiais:  
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Figura 4 - O percurso do professor na produção ou adaptação de materiais 

 

 
Fonte: Adaptado de Jolly e Bolitho (2011, p.113) 

 
 

Podemos notar, pelas setas reproduzidas na imagem, que o processo não é 

efetivamente tão sequencial como possa parecer por nossa descrição. Com efeito, os autores 

afirmam que “a mente humana não funciona no modo linear sugerido acima ao tentar 

encontrar soluções para problemas.” (2011, p. 112). Tal ponderação pode tranquilizar 

qualquer professor que, pela primeira vez, procura elaborar seu próprio material e verifique 

uma frustração inicial ao perceber que suas etapas não correspondem àquelas previstas pelos 

teóricos. A impressão de caos e complexidade que se experimenta nesse processo é 

absolutamente natural e inerente a qualquer atividade criativa. A este propósito, consideramos 

relevante refletir sobre a dimensão criativa deste percurso, não obstante o aparente rigor 

técnico e teórico subjacente. 

Alan Maley (2003) considerou os diversos sentidos que a palavra criatividade 

comporta para abordar as abordagens criativas na escrita de materiais. Inicialmente, o autor 

fez um levantamento desses diversos sentidos, que sintetizamos no quadro a seguir: 

 

 

Identificação 
da necessidade 

de materiais 

Exploração da 
necessidade 

Concepção 
contextual do 

material 

Concepção 
pedagógica do 

material 

Produção do 
material 

Uso do 
material pelos 

estudantes 

Avaliação do 
material em 
relação aos 
objetivos 

estabelecidos 

Caminho dinâmico 

Passos opcionais e 
conexões de feedback 



63 

 

Quadro 1 - Agrupamentos semânticos para o termo criatividade 
 

sentido definição 

Novidade 
A habilidade de observar o presente de uma nova forma, considerando as 

formas já historicamente consagradas. 

Iluminação A capacidade de percepção que leva a um lampejo de descoberta. 

Respeito 
O efeito de realizar algo que conquiste a admiração e o reconhecimento 

dos outros. 

Experiência 
A habilidade de buscar novos caminhos não previstos, agindo por 

tentativa e erro. 

Centelha divina 
A compreensão de que a criatividade é um dom divino, inconsciente, dado 

somente a algumas pessoas, os gênios. 

Associação A habilidade de conectar aspectos aparentemente sem relação. 

Imprevisibilidade A capacidade de reconhecer algo novo por um acaso imprevisível. 

Aceitação 
O reconhecimento de que algo é relevante para sua área de atuação, e não 

somente novo. 
 

Fonte: Adaptado de Maley (2003, p. 184-185) 
  

Excluindo-se o sentido da centelha divina, podemos observar que a criatividade é um 

processo lúcido, consciente, e que teoricamente pode ser realizado por qualquer pessoa, por 

meio de um conhecimento sobre o status quo e seu processo histórico de desenvolvimento, 

uma observação atenta da realidade e um certo senso de ousadia.  

O autor reconhece que a mente humana é predisposta a gerar novas ideias, dada a sua 

complexidade psicológica, o que reforça a ideia de que todos podem ser criativos, e não 

somente alguns gênios escolhidos. O que falta muitas vezes é a oportunidade de se concretizar 

a ousadia antes mencionada. No que concerne à produção de MDs, Maley (2003) compreende 

que o mercado editorial competitivo e os altos investimentos podem desencorajar a tomada de 

riscos. Assim, a possibilidade de o próprio professor elaborar seus materiais para a sala de 

aula, pode servir como oportunidade de exercitar a criatividade. Consideramos, portanto, 

relevante que no processo de elaboração do material o professor procure praticar os aspectos 

considerados nas definições acima: observar atentamente o que se tem como dados a partir da 

fase de análise/planejamento juntamente com os preceitos teóricos considerados, arriscar uma 

técnica que lhe pareça relevante ainda que incomum ou antes inexistente, estabelecer relações 

improváveis que possam gerar um pensamento dos pares do tipo “por que não pensei nisso 

antes?”. O mecanismo regulador para a criatividade na elaboração de materiais será, como 

reconhece Maley (2003), a noção de senso de plausibilidade do professor, conforme cunhado 

por Prabhu (1990) e já discutido anteriormente neste trabalho. 
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Levantados os modelos acima descritos e feita a discussão sobre o papel da 

criatividade no processo técnico de elaboração de materiais, podemos inferir que é possível 

nos apropriarmos dos percursos propostos também no processo de didatização de filmes, 

porém notamos que algumas adaptações deverão ser feitas ao considerarmos que o insumo 

escolhido não constitui apenas uma etapa no desenvolvimento do material, mas o fio condutor 

de todo o processo, demandando etapas direcionadas às especificidades do input fílmico.  

Assim, julgamos pertinente debater as características do insumo no processo de 

ensino-aprendizagem de LE, e as peculiaridades do insumo fílmico, bem como as 

microestratégias específicas para um input de natureza audiovisual. 

 

2.3 O filme de longa-metragem como insumo na sala de aula de LE 

Nesta seção, abordaremos o conceito de input e o relacionaremos com a noção de 

autenticidade, a fim de nos posicionarmos em relação ao debate sobre o que se pode 

considerar autêntico nas aulas de LE, sem a pretensão de encerram a discussão. Em seguida, 

trataremos das especificidades do filme de longa-metragem como insumo para o ensino de 

uma LE, de modo a fundamentar o seu processo de didatização, a que em seguida se fará 

referência.  

2.3.1 Insumo (input) e sua autenticidade na sala de aula de LE 

Parecia um consenso desde a abordagem comunicativa que o ensino de LE devesse 

valorizar tudo aquilo que é autêntico no que se refere ao uso da língua, no entanto o consenso 

se perdeu em meio a uma grande divergência sobre a definição do que de fato seja 

“autenticidade”. À medida que diferentes delimitações se faziam, avançava também uma 

discussão em torno da presumida superioridade do que é autêntico sobre o que é considerado 

essencialmente pedagógico. Sem a pretensão de encerrar tal discussão, que há muito se 

desenvolve no campo da linguística aplicada, pretendemos selecionar, nesta seção, os pontos 

mais latentes sobre o assunto relativamente ao escopo da pesquisa que aqui se desenvolve e 

delimitar o que compreendemos por autenticidade, seja sobre o material usado, seja no uso da 

língua, bem como nosso posicionamento a seu respeito. 
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2.3.2 Insumo e sua autenticidade  

Entre as décadas de 70 e 80, a teoria do Input de Krashen, embutida em suas cinco 

hipóteses sobre a aquisição de segunda língua, causou impacto na forma de compreender o 

aprendizado de uma segunda língua. Considerada por parte dos estudiosos uma teoria vaga e 

carente de definições precisas (dentre os quais por Barry McLaughlin, 1987), ainda hoje é 

largamente lembrada em pesquisas que procuram compreender como uma segunda língua é 

adquirida, além de ser reinterpretada para teorizar como uma língua (estrangeira ou segunda) 

deve ser ensinada, embora esse não fosse o foco de Krashen. Para ele, o termo input se refere 

a todo material em língua-alvo com o qual o aprendiz tem contato.  

Para o referido teórico, as características referentes ao input que podem influenciar a 

aquisição de uma segunda língua são input compreensível, interessante/relevante, não 

sequenciado gramaticalmente e em quantidade suficiente. 

Sobre o primeiro aspecto, Krashen afirma que se não houver compreensão do input, 

não haverá aquisição, simplesmente porque se trataria de barulho. Ele argumenta que não é 

suficiente ouvir uma língua diferente da nossa recorrentemente para adquiri-la, a não ser que 

haja alguns fatores que possam propiciar a compreensão, tais como informações 

extralinguísticas (contexto, gestos, imagens relacionadas, dêixis, realia etc.). Apesar de 

considerar a compreensão fundamental, o autor afirma que é um risco “tornar o input muito 

“familiar”. Se a mensagem é completamente conhecida, não haverá interesse, e o estudante 

provavelmente não dará atenção.” (2009 [1982], p. 66) xxxvii A compreensão, ademais, não 

atua sozinha, mas precisa estar coerentemente engajada com os demais fatores citados. 

Sobre o fator relevância/interesse, Krashen reconhece a dificuldade em se determinar 

tal aspecto, já que os grupos de alunos são sempre heterogêneos, mas assegura que focar mais 

no significado que na forma já colabora para garantir um input relevante/interessante. Trata-se 

de um aspecto muito subjetivo e que depende completamente da capacidade do professor 

“ler” seu grupo de alunos. 

Sobre o input não sequenciado gramaticalmente, o autor explica que forçar uma 

sequência gramatical geralmente “reduz a qualidade do input compreensível e distorce o foco 

na comunicação.” (2009 [1982], p. 70). Para o autor, novas estruturas seriam adquiridas 

quando o input fosse “um nível” além do que se tem de competência (i + 1), de modo que se 

compreende a mensagem como um todo, mas se verificam elementos ainda não conhecidos 

pelo falante.  
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O autor não determina, e diz ser difícil precisar, a quantidade suficiente de input para a 

aquisição de uma língua. Ele até chega a mencionar estudos que indicam o número de horas 

de curso necessárias para se falar uma língua, ou o número de palavras conhecidas necessárias 

para uma comunicação efetiva, porém reconhece que esses estudos não são conclusivos e 

podem ter resultados muito variados a depender do contexto em que foram desenvolvidos. 

Sob outra perspectiva do processo de aquisição/aprendizagem de uma LE, 

Kumaravadivelu (2008) propõe um quadro que leva em consideração o conceito de intake, 

que se refere à apropriação do input pelo aprendente, bem como seus fatores (questões de 

ordem psicolinguística que influenciam na aprendizagem da uma língua) e processos 

(mecanismos que relacionam e interagem com os dados do input e os fatores de intake). De 

qualquer forma, para ele, o input também é o ponto de partida para o aprendizado da língua-

alvo. Ambos também concordam que, sem a compreensão do material a que se é exposto, o 

input não passa de um ruído.  

Seguindo a lógica da hipótese do input, Krashen postula que quanto maior for a 

exposição à segunda língua, os resultados em aumento de competência também serão 

maiores. Dessa forma, à medida que uma pessoa vive em outro país, seu uso da língua 

progressivamente melhora. O outro lado da moeda Krashen expõe em outra evidência: 

aqueles que têm falta de acesso a input compreensível têm seu desenvolvimento linguístico 

mais lento.  

Parece natural que, a partir da exposição da hipótese do Input por Krashen, o campo 

de ensino de línguas tenha assistido a uma grande valorização do material autêntico, 

especialmente com a eclosão da abordagem comunicativa. O professor voltou a se preocupar 

também com o tempo de uso da língua-alvo em sala de aula: Quanto menos L1 se falar, mais 

exposição a input da língua se terá e, consequentemente, maior será a proficiência dos alunos. 

A partir de então muitos esforços convergiram na intenção de esclarecer o que poderia ser 

considerado um material autêntico de fato.  

Taylor (1994), Tatsuki (2006) e Brown & Menasche (2005) iniciam suas reflexões a 

esse respeito levantando a questão da definição inconsistente e vaga de autenticidade, embora 

pareça consenso que seu uso leve a uma série de consequências positivas, tais como 

motivação dos alunos, contato com a cultura, com a língua “real”, consciência das 

necessidades futuras dos alunos e a possibilidade de um ensino mais criativo. Uma crítica 

feita tanto por Tatsuki (2006), quanto por Brown & Menasche (2005), diz respeito ao caráter 

imperativo do uso de materiais autênticos, fazendo com que se creia na superioridade destes 

em detrimento dos materiais não autênticos. 
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Tais teóricos ainda procuram mostrar que a autenticidade não se refere somente ao 

input, mas especialmente a uma união de fatores: língua (seja na produção do input, seja na 

sua interpretação pelos alunos), tarefa e situação. (Tatsuki, 2006, p. 2) 

Tatsuki ainda cita a distinção feita por Widdowson (1978, p. 80) entre genuinidade e 

autenticidade, sendo o primeiro inerente ao input, e o segundo vinculado ao seu uso. Uma 

crítica ao material autêntico é apresentada por William Guariento e John Morley (2001), os 

quais afirmam que “em níveis baixos (...) o uso de textos autênticos pode não só impedir que 

os alunos respondam de maneira significativa, como também pode deixá-los frustrados, 

confusos e, o mais importante, desmotivados” xxxviii. (p. 348) A autora pondera que o 

importante é saber “quando e como” usar o input autêntico, a fim de que tais sensações 

negativas não ocorram. 

Widdowson (1998) relativiza a autenticidade ao se transportar a língua autêntica de 

seu contexto original para a sala de aula, ação que, segundo o autor, a tornaria inautêntica: 

A língua não pode ser autêntica porque a sala de aula não pode prover as 
condições contextuais para que ela seja autenticada pelos alunos. A 
autenticidade ou realidade da língua depende dela estar localizada em um 
discurso particular da comunidade.xxxix (p. 711) 

Brown & Menasche (2005), para quebrar a dicotomia autêntico/não autêntico, 

estabelecem cinco tipos de autenticidade do input, que se organizam em um continuum, 

conforme sintetizado a seguir: 

 Input genuíno: pertence à esfera do mundo real, sem alterações;  

 Input alterado: Não há mudança de sentido, mas há alterações em sua 

apresentação;  

 Input adaptado: Criado para a vida real, mas com modificações realizadas pelo 

professor ao transpô-lo para o contexto didático, a fim de simplificar o input; 

 Input simulado: Criado para a sala de aula, mas simulando uma genuinidade; 

 Inautêntico: Criado para a sala de aula, sem aspirar a uma semelhança com 

materiais autênticos. 

Ainda com tal esclarecimento, a definição de autenticidade continua ambígua. Tome-

se como exemplo o caso do longa-metragem, ponto de partida para essa pesquisa: A visão do 

filme integralmente sem interrupções em um contexto de sala de aula de LE seria autêntica? 

Ou ainda, sendo um longa uma ficção, cujo ponto de partida é um script produzido 

previamente, pertenceria ao “mundo real”? 
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Assim, diante da falta de consenso sobre o que poderia ser considerado um material 

autêntico, Vieira (2012b) estabelece a seguinte definição: 

 
 (...) o termo material autêntico refere-se aos textos (orais, escritos, visuais) 
que os falantes de uma determinada língua utilizam para se expressar e se 
comunicar uns com os outros; consistem em materiais que veiculam os 
aspectos sócio-histórico-culturais de uma comunidade linguística e que 
podem ser um instrumento valioso no processo de ensino-aprendizagem de 
uma língua estrangeira, constituindo-se numa fonte de insumo para os 
aprendizes. (p.25-26) 
 

Concordamos com a definição da autora e, por ela, consideramos o filme de longa-

metragem um material autêntico, pois se trata de um produto cultural produzido sem fins 

didáticos e para um público dessa mesma cultura. Por essa perspectiva, o filme continua 

sendo um material autêntico independente de seu contexto de manipulação, pois essa 

definição recai sobre o material, e não sobre a autenticidade da interação que se tem com ele.  

No entanto, baseando-se na ideia de que a realidade não é acessada através da 

linguagem, mas sim criada por ela, Tatsuki (2006) conclui que o que torna a situação mais 

“real” não se refere tanto ao input apresentado, mas à natureza das interações sociais que nela 

ocorrem, sendo possível, portanto, que uma situação em sala de aula seja autêntica. A situação 

autêntica não depende necessariamente de um input autêntico, mas “os materiais precisam ser 

potencialmente comunicativos, relevantes para as experiências do aprendiz e projetar 

necessidades assim como apresentar outros fatores.” xl (p. 3). 

Widdowson (1990) comenta sobre o caráter essencialmente forjado da sala de aula, em 

contraposição ao mundo real (em que se aprende informalmente). Conclui dizendo que “se o 

que acontecesse na sala de aula fosse exatamente o que ocorre no mundo de fora, a pedagogia 

não faria sentido algum” xli. (p. 162) 

Ao voltar seu olhar para a sala de aula, Tatsuki (2006) reitera a artificialidade desse 

espaço e a importância da qualidade interacional ali criada para que a situação seja autêntica. 

É relevante ainda a diferenciação feita pela autora entre a sala de L2 e aquela de LE, 

argumentando que muito da “inautenticidade” atribuída à sala de línguas foi feita com base 

em contextos de L2, para a qual existe em contraposição um mundo de imersão 

intrinsicamente autêntico. Para a LE a questão da autenticidade deve ser vista diferentemente. 

Assim, o trabalho do professor deve ser mais acurado, pois muitas vezes a sala de aula é o 

único contato com input na língua-alvo que o aluno terá. 

A pesquisadora conclui, entre outras coisas, que a maior preocupação não deve ser a 

preferência ou não de materiais autênticos, mas seu uso adequado, pragmática e 
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pedagogicamente falando – conclusão também apresentada por Brown & Menasche (2005), 

Widdowson (1998) e Taylor (1994).  

Para Widdowson (1998), o uso da língua na sala de aula deve ser legitimado a partir 

de dois pontos, sendo o primeiro a visão pragmática por parte dos alunos e o segundo, o 

significado semântico codificado linguisticamente. Como definido por Rod Ellis (2003), a 

tarefa não está diretamente relacionada ao conceito de autenticidade, mas a uma “semelhança, 

direta ou indireta, com a forma como a linguagem é usada no mundo real.” (p. 16). Se 

entendermos a sala de aula como um espaço inautêntico, conforme o raciocínio de 

Widdowson (1998), podemos adotar como critério de legitimidade de uma atividade nela 

presente algo semelhante ao conceito de verossimilhança para a literatura.  

Do senso comum deste termo, entende-se a verossimilhança como aquilo que é similar 

à realidade, mas na literatura o conceito se refere ao efeito de verdade que o escritor consegue 

criar em sua narrativa. Desse ponto de vista, ser parecido com o real não corresponde à ideia 

de verossimilhança, isto é, um acontecimento real pode parecer inverossímil em uma 

determinada obra de arte por não ser adequado ao contexto criado nela pelo escritor, do 

mesmo modo em que uma narrativa verossímil pode ser completamente impossível na vida 

real. É por isso que nos deliciamos com fábulas ou narrativas fantásticas sem nos 

perguntarmos se poderiam acontecer na realidade ou não. Trata-se de um acordo entre 

escritor/narrador e leitor, firmado no momento da leitura e cujos argumentos são os aspectos 

que fazem parte do mundo interno da narrativa em si. 

Enfim, são consideradas obras verossímeis aquelas que coordenam de maneira 

harmoniosa seus fatos e ideias, e criam uma aparência de realidade, por mais fantasiosos que 

possam parecer os acontecimentos nelas expostos. Assim, pode-se ter um conto de fadas 

verossímil, a despeito de qualquer absurdo avaliado a partir da realidade, assim como se pode 

considerar um acontecimento real inverossímil, por parecer muito pouco provável.  

Se fizermos a analogia da obra literária com a sala de aula, podemos entender que o 

que nela ocorre não precisa ser autenticado a partir de uma visão externa a ela, mas sim 

interna.  

Seguindo o mesmo princípio, Luigi Pirandello (2007 [1904]), na sua “Advertência aos 

escrúpulos da fantasia”, no qual responde às críticas à suposta inverossimilhança de seu 

romance “O falecido Mattia Pascal”, menciona a frase de um crítico que saiu em sua defesa: 

“Não se pode julgar o mundo de um artista com critério de juízo ancorado fora daquele 

mundo mesmo.” xlii (p. 310). O mesmo deve ocorrer com as atividades desenvolvidas em sala. 
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Ellis (2011, p. 226) nos dá uma dica sobre essa questão quando descreve uma atividade 

desenvolvida em duplas durante uma aula de inglês.  

Um aluno (A) tinha um mapa enquanto outro aluno (B) tinha o mapa do mesmo local, 

mas os dois materiais não eram exatamente iguais. O mapa do aluno A continha algumas 

informações que não estavam naquela do aluno B e vice versa, ou seja, os pontos de 

referência eram diferentes. Além disso, o aluno A tinha em seu mapa um percurso desenhado, 

o qual deveria ser reproduzido pelo aluno B em seu mapa sem ver aquele do colega. Para isso, 

o aluno deveria explicar o percurso, e os dois alunos deveriam preencher o information gap 

criado na atividade, procurando elaborar o trajeto a partir de uma negociação dos pontos de 

referência. 

Se por um lado essa atividade possa ser considerada não autêntica quando julgada a 

partir de critérios externos à sala de aula, já que não se trata de uma situação provável de 

acontecer no mundo real, de outro pode ser autêntica e, como propomos, verossímil, legítima, 

pois a atividade tem um sentido no contexto da aula, principalmente levando em consideração 

que os dois alunos têm um information gap real, o que torna a tarefa envolvente do ponto de 

vista dos estudantes. Talvez caso se procurasse reproduzir uma situação real em sala de aula, 

isto é, dar um mapa igual aos dois alunos e fazê-los perguntar um ao outro como chegar a um 

dado local, a tarefa não seria tão verossímil e, portanto, não autêntica. 

Como afirma Widdowson (1998), “o contexto da sala de aula serve uma comunidade 

de aprendizagem, e o propósito de qualquer discurso inerente a esse cenário é pedagógico.” 
xliii (p. 712). Assim, uma atividade deve ser criada ou colocada em prática tendo em vista 

critérios da própria sala de aula em seu contexto particular de interação, de forma que ela seja 

apropriada para a realidade dos alunos. 
 

2.3.3 O longa-metragem como insumo nas aulas de LE 

Dada a definição de material autêntico evidenciada no item anterior, podemos 

considerar o filme de longa-metragem como tal, pois embora não seja uma produção textual 

espontânea (os atores seguem um roteiro produzido previamente), trata-se de um material em 

língua-alvo produzido para falantes nativos, como uma expressão artística e culturalmente 

delimitada, sem qualquer objetivo didático em sua elaboração, ainda que seja um rico material 

para as aulas de LE. Napolitano também se refere ao cinema como “obras que não foram 

produzidas diretamente para o uso didático em sala de aula, mas para a fruição estética na sala 

de projeção.” (2015 [2003], p. 11). 
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Não pretendemos com essa demarcação situar o material autêntico como um recurso 

superior a qualquer outro material concebido para fins educacionais. Atualmente compreende-

se que MDs e materiais autênticos cumprem com igual êxito a proposta de ensinar uma LE. 

Apenas consideramos relevante delimitar o recurso selecionado por nós em suas diversas 

características a fim de compreendê-lo melhor e o explorarmos de maneira mais eficaz. 

Talvez um dos primeiros questionamentos sobre o uso de filmes para fins didáticos 

seja a preocupação com a linguagem por ele veiculada: Trata-se de uma representação 

autêntica da linguagem natural? Aronovich explicita que  

só porque os filmes constituem um material autêntico isso não significa que 
o diálogo usado em um filme é linguagem autêntica (...). Mas ele pode ser a 
melhor imitação que nós temos dentro da sala de aula, sem contar nossa 
própria fala. xliv (2006, p. 136)  
 

Apesar da escassez de pesquisa nesse sentido, Tatsuki (2006) diz que esse material é 

largamente usado como recurso pedagógico no ensino de LE, e questiona se as diferenças 

(caso existam) sejam de relevância pedagógica. 

A autora afirma que grande parte dos filmes apresentam cenas verossímeis e os 

roteiristas se empenham em criar diálogos bastante próximos de uma conversa real. (2006, p. 

6). Ela conclui ainda que, por sua análise de corpus, a linguagem encontrada em filmes e 

entrevistas televisivas se assemelha muito aos dados de ocorrência natural, com algumas 

diferenças não tão relevantes. Garcia de Stefani ainda ressalta o fato de a língua presente em 

um filme ser contextualizada, isto é, “[o] cinema configura-se como uma maneira adequada 

para apresentar a língua dentro do contexto em que é utilizada, em situações verossímeis de 

comunicação.” (2010, p. 61) e pondera que, por mais que exista um script para os autores, os 

diálogos são plausíveis na medida em que “eles podem acontecer em situações reais, na vida 

cotidiana dos falantes do idioma.” (Idem). Assim, consideramos a linguagem presente no 

cinema uma amostra autêntica da língua estudada e digna de ser considerada como recurso de 

ensino na sala de LE. 

No que se refere ao âmbito de circulação dos longas, é importante ressaltar, como já 

foi antes mencionado, que não se trata daquele educacional. O filme pertence atual e 

essencialmente à esfera do lazer, e o interesse das pessoas por esse produto cultural pode ser 

comprovado pelo capital movimentado pela indústria cinematográfica todos os anos. No 

mercado mundial a indústria do setor movimentou, em 2011, cerca de US$ 85.433 milhões, 

valor que tende a aumentar cerca de 3,1% ao ano até 2016, ano em que se estima um fluxo de 
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US$ 99.657 milhões. Tais valores superam aqueles dos campos de música e jogos 

eletrônicos17. Ademais, Napolitano explica que 

(...) a peculiaridade do cinema é que ele, além de fazer parte do complexo da 
comunicação e da cultura de massa, também faz parte da indústria do lazer e 
(não nos esqueçamos) constitui ainda obra de arte coletiva e tecnicamente 
sofisticada. (2015 [2003], p. 14).  
 

O mesmo autor comenta que a escola descobriu que poderia se apropriar do cinema 

muito tardiamente. Diadori e Micheli esclarecem que foi só com a abordagem comunicativa, 

entre os anos 70 e 80 que o uso de materiais audiovisuais se afirmou no ensino de línguas 

modernas. Não se tratava, porém, de obras cinematográficas, mas de vídeos didáticos. 

Podemos concluir, portanto, que ainda estamos aprendendo a usufruir desse recurso na sala de 

aula. 

Segundo Garcia de Stefani (2010), o prazer proporcionado pela visão do filme se 

relaciona com o lúdico “considerando que à medida que entretém, o filme desperta o interesse 

do aprendente” (p. 59) e assim a autora justifica a transposição desse material para a esfera da 

educação e, mais precisamente, para as aulas de LE. Sobre esse aspecto também concordam 

Diadori e Micheli (2010), ponderando apenas que o tema ou o gênero do filme sejam de fato 

agradáveis ao público de alunos (p. 196). 

As mesmas autoras italianas salientam que, por ativar diversas emoções, o filme 

resulta ainda mais indicado para as aulas de LE na medida em que “os estudos de neurologia 

concordam sobre o fato de que as fortes emoções (sejam positivas que negativas) agem muito 

mais que aquelas neutras sobre os processos de fixação da memória.” xlv. (Idem, p. 194) 

Carmo (2003) também sugere que “o cinema, pela sua natureza afetiva, abra as portas da 

percepção para o prazer da descoberta.” Compreende-se, portanto, que não é a motivação de 

assistir um filme que propulsa a aprendizagem por meio desse recurso, mas sim a elevação 

que esse prazer promove nos níveis de atenção. Logo, o engajamento emocional 

proporcionado pela visão de um longa, e sua consequente capacidade de aumentar a 

concentração, é capaz de contribuir diretamente com a aprendizagem da língua. 

Sabe-se ainda que os filmes são importantes difusores culturais, tornando-se ainda 

mais relevantes para o contexto de LE, isto é, aquele em que o aluno aprende a língua sem a 

imersão no uso do idioma. Apesar da já reconhecida globalização, a sala de aula continua 

sendo para muitos o único espaço de contato efetivo com a cultura da língua estudada. Se o 

                                                 
17 Todos os dados estatísticos sobre o mercado de entretenimento foram resultado de estudo realizado pela PWC 
– PricewaterhouseCoopers (2012, p.86), conforme referência bibliográfica. 
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filme é trabalhado em contexto de sala de aula, o aluno poderá ter a oportunidade de 

manipular aspectos comportamentais, pragmáticos (DIADORI e MICHELI, 2010, p.195), 

proxêmicos, cinésicos, de vestimenta (MAGGINI, 2011, p. 129) e outros pormenores 

culturais aos quais dificilmente o aluno teria acesso sem estar num país em que a língua 

estudada é falada, sobretudo de maneira rica e condensada como aquela apresentada pelo 

filme. Cabe lembrar que o ensino uma língua atualmente “se preocupa tanto em ensinar as 

regras gramaticais e de pronúncia como inserir o aluno na cultura original dos idiomas.” 

(NAPOLITANO, 2015 [2003], p. 44). 

Além disso, o cinema pode “dar aos alunos a oportunidade de falar (...) sobre tópicos 

relevantes que os circundam” (ARONOVICH, 2006, p. 139) quando suscita discussões reais 

(não simuladas) sobre temas relevantes para eles e, portanto, significativas. Também Garcia 

de Stefani (2010) destaca esse aspecto e vê o filme como um insumo capaz de estimular “a 

interação e a negociação de sentidos em sala de aula.” (p. 59). 

Para Carmo (2003), 

Educar pelo cinema ou utilizar o cinema no processo escolar é ensinar a ver 
diferente. É educar o olhar. É decifrar os enigmas da modernidade na 
moldura do espaço imagético. Cinéfilos e consumidores de imagens em geral 
são espectadores passivos. Na realidade, são consumidos pelas imagens. 
Aprender a ver cinema é realizar esse rito de passagem do espectador 
passivo para o espectador crítico.  

 

Embora o autor tenha como parâmetro o uso do cinema no campo educacional mais 

amplo, isto é, não restrito apenas às aulas de LE, fica evidente a necessidade de colocar os 

alunos em um papel ativo, consonante com o ambiente educacional conforme o entendimento 

do pós-método, recusando a conduta passiva presente nos espectadores comuns, inerente ao 

cinema no âmbito do lazer. 

Recorrentemente Kumaravadivelu menciona em seus textos os aspectos positivos de 

os alunos se colocarem no papel de pesquisadores etnográficos. O filme consiste em uma 

amostra do mundo real que pode ser o ponto de partida de explorações desse tipo, como nos 

mostra Ali Eken (2003): “Os filmes também são empregados como valiosos auxiliares de 

ensino para lapidar a capacidade de observação dos alunos, desenvolvendo suas habilidades e 

os hábitos de análise perspicaz.” xlvi (p. 52). Promover esse novo enfoque no cinema tem, 

portanto, relação direta com os preceitos do parâmetro da possibilidade da pedagogia pós-

método e do letramento crítico, que abordamos anteriormente. Nesse sentido, Napolitano 

(2015[2003]) afirma a necessidade de que  

a atividade escolar com o cinema vá além da experiência cotidiana, porém 
sem negá-la. A diferença é que a escola, tendo o professor como mediador, 
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deve propor leituras mais ambiciosas além do puro lazer, fazendo a ponte 
entre emoção e razão de forma mais direcionada, (...). Este é o desafio. (p. 
15) 
 

É relevante apontar a importância mediadora do professor e das atividades 

educacionais na exploração do filme. Carmo (2003) aponta, percorrendo o mesmo caminho, a 

necessidade de “uma metodologia para melhor aproveitamento [do cinema] na sala de aula.” 

Essa mediação se faz ainda mais necessária quando se tem em mente o caráter polissensorial 

dos filmes (MAGGINI, 2011, P.129). O mesmo fator que traz um atrativo para o cinema (os 

muitos elementos condensados em um mesmo material rico de oportunidades de leitura e 

aprendizagem) é também “uma combinação de signos muitas vezes complexa para ser gerida 

simultaneamente por um aprendiz estrangeiro.” xlvii (DIADORI e MICHELI, 2010, p. 195), 

especialmente ao reunir os elementos visual e sonoro. 

Especificamente no que concerne ao uso do recurso fílmico nas aulas de LE, é 

relevante determinar o nível de dificuldade de compreensão que o material oferece. Não se 

trata, porém, de uma simples constatação sobre a dificuldade de estruturas linguísticas ou 

vocabulário desconhecido pelos alunos. Sendo o longa um material audiovisual, cabe analisar 

os fatores sonoros e visuais além do linguístico, especialmente considerando a relação desses 

sistemas na obra escolhida. Diadori e Micheli (2010) compilaram em um quadro (que 

reproduzimos traduzido a seguir) os critérios que podem auxiliar o professor na análise da 

dificuldade oferecida pelo material antes de estabelecer suas estratégias de mediação: 
 

Quadro 2 - Nível de dificuldade de compreensão de uma sequência cinematográfica com 
base na relação entre som e imagem 

 

 1 2 3 4 
 +   ˗ 

som/imagem contrário paralelo complementar redundante 

som/escrita 
significado 
contrário 

ausente adaptação transcrição fiel 

interlocutores 
mais que dois (que 

por vezes falam 
simultaneamente) 

mais que dois 
(que falam em 

turnos) 
dois um 

codificação e 
decodificação da 

linguagem 

fala lenta e em 
voz alta 

fala declamada fala espontânea 
fala espontânea 

facilitada 
(foreigner-talk) 

falante fora de cena 
inserido no 

contexto 
enquadrado, mas não 

em primeiro plano em primeiro plano

pausas ausentes breves normais longas 

pronúncia dialetal 
marcadamente 

regional 
leve sotaque 

regional 
padrão 

tom e timbre de 
voz 

contraditório neutro natural 
fortemente modulado 

para interpretar as 
emoções

sons de fundo fortes normais leves ausentes 
Fonte: adaptado de DIADORI e MICHELI, 2010, p. 235 
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Na tabela, a coluna 1 representa a maior dificuldade de compreensão, enquanto a 

coluna 4, a menor, normalmente encontrada nos materiais audiovisuais elaborados para fins 

didáticos. Vários desses itens também foram citados por outros autores estudiosos do cinema 

para fins didáticos (como Amenós Pons, 1999), porém encontramos nessa seleção uma forma 

de apresentação completa (engloba o que dizem outros autores) e clara (com uma organização 

em tabela por nível de dificuldade). 

Consideramos relevante comentar e explicitar os critérios que mais comumente 

encontramos em longas. Sobre a relação entre som e imagem, a maior compreensão se dá 

quando a imagem exibida corresponde imediatamente ao que se fala na cena. A dificuldade 

aumenta um pouco quando imagem e som são complementares, isto é, a mensagem é 

estabelecida unindo a imagem exibida e o som apresentado. Mais difícil ainda é a 

apresentação de imagens e sons que não se relacionam diretamente, mas se apresentam 

simultaneamente. Por fim, o nível de maior dificuldade de compreensão é a apresentação de 

uma imagem que contradiz o som, e vice-versa. 

O número de interlocutores em cena e como se apresenta a distribuição de turnos 

podem facilitar ou dificultar a compreensão dos diálogos. A maior compreensão se dá quando 

apenas um personagem fala, possivelmente narrando um acontecimento ou se dirigindo à 

câmera/telespectador. É mais custosa a compreensão de mais de três interlocutores que falam 

simultaneamente. 

Sobre a representação do falante em cena, quando o enunciador está em primeiro 

plano, é possível compreender melhor a mensagem por se ter acesso a gestos, expressões 

faciais e até aos movimentos dos lábios, enquanto com o falante fora de cena, o que se tem 

acesso é apenas a voz. 

Especialmente para o caso do italiano, o critério de pronúncia é extremamente 

relevante. Uma pronúncia dialetal torna-se de difícil compreensão muitas vezes até para o 

falante nativo, enquanto a pronúncia padrão seja aquela de maior entendimento para os 

alunos. As pronúncias com alguma inflexão regional, no entanto, são fundamentais para uma 

discussão cultural acerca da “questão da língua” na Itália e, por isso, são sempre bem-vindas, 

em maior ou menor grau, nos filmes usados como recursos nas aulas de italiano LE. 

A entonação da voz também pode auxiliar a compreensão se representar as emoções 

dos personagens, mas podem dificultar se se apresentar um timbre de voz sereno para uma 

reação de estupor, por exemplo. As variações no tom de voz são um aspecto paralinguístico 

importante para se compreender a mensagem linguística numa comunicação verbal. 
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Por fim, os sons de fundo à primeira vista podem sugerir um dificultador da 

compreensão por representarem ruídos na comunicação. No entanto, se leves ou normais, 

podem contribuir com informações sobre o contexto da cena. Somente se muito fortes tornam 

a sequência de difícil compreensão. 

A partir dessas informações, podemos concluir que as colunas centrais da tabela são 

aquelas de maior interesse para o trabalho didático. É claro que um filme completo pode 

atravessar até mesmo todas as colunas. Cabe ao professor verificar a dificuldade de 

compreensão dominante e adequada a seu público e a criar estratégias de mediação para as 

cenas de maior dificuldade. 

Antes, porém, da análise de dificuldade de compreensão que um filme proporciona, é 

preciso selecionar títulos que sejam adequados ao público a que se destinam. Isso implica uma 

análise de necessidades. O filme deve responder aos interesses e necessidades dos alunos em 

aspectos como faixa etária, assuntos de interesse, conhecimento da língua italiana, gêneros de 

filmes de seus interesses entre outros. Tal análise será abordada na seção 3, quando 

explicitaremos a metodologia deste trabalho. Como aponta Garcia de Stefani (2010), “[a] 

exploração didática de um determinado filme depende da abordagem do professor e dos 

interesses dos alunos. O importante é tornar a atividade significativa” (p. 62).  

Constatadas as especificidades do longa-metragem, como um material autêntico que se 

apresenta como “texto privilegiado, capaz de oferecer ocasiões de análise, confronto e 

reflexão sobre a língua como instrumento de interação, mas também sobre outros aspectos da 

comunicação” xlviii (DIADORI e MICHELI, 2010, p. 227) e recurso que engloba as linguagens 

visual, sonora e verbal, e determinados seus critérios de seleção levando-se em consideração 

sua adequação ao público de alunos e o nível de dificuldade para sua compreensão, é preciso 

estabelecer o que os autores antes citados apontaram como “mediação” (NAPOLITANO, 

2015[2003]) e “exploração didática” (GARCIA DE STEFANI, 2010). Para isso, trataremos 

do conceito de didatização no item a seguir. 

 

2.4 A didatização de filmes: da autenticidade à legitimidade em sala de aula 

 

Para que o filme se torne de fato acessível aos estudantes, não basta uma boa seleção 

do input, é preciso ainda que o professor possibilite didaticamente sua compreensão, ideia já 

levantada por Widdowson a respeito dos materiais autênticos em geral: “A solução está em 
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algum tipo de artifício pedagógico em que a linguagem é planejada para ser algo com a qual 

se envolva e da qual se aprenda.” xlix (1998, p. 713). Apesar do uso recorrente do termo 

didatização por professores e teóricos, pouco se tem esclarecido sobre seu significado. No que 

diz respeito ao insumo fílmico, Diadori e Micheli (2010) apresentam em sua obra uma 

reflexão sobre o uso de filmes “da seleção à sua didatização” l (p.230). Embora não se 

dediquem a definir o termo, retomam o conceito mais adiante como “um aproveitamento 

didático intensivo do texto fílmico” li (p. 231). Dentre as poucas definições que temos de 

didatização, encontra-se a de Begotti (2006), para quem 

[a] didatização é um processo árduo e complexo, para a realização da qual 
não é suficiente criar alguns exercícios de maneira extemporânea, mas é 
apropriado levar em consideração muitos aspectos, por exemplo, a tipologia 
dos destinatários e a sua proveniência geográfica, o nível linguístico, suas 
necessidades, o método de aprendizagem anterior e os estilos cognitivos 
típicos de cada discente. lii (p.14) 
 

Para nós, as duas definições acima apresentadas são incompletas e, portanto, pouco 

satisfatórias. Diadori e Micheli (2010) apresentam um sinônimo para didatização, sem, 

contudo, explicar o que constitui o conceito os quais são as suas implicações. Analogamente, 

Garcia de Stefani (2010) aponta o procedimento como uma “exploração didática” e 

Napolitano usa o termo “mediação”. Begotti (2006) chega a caracterizar o processo como 

“árduo e complexo” e o define pela negativa (“para a realização da qual não é suficiente (...)” 

– grifo nosso), apenas elencando os preceitos que se deve levar em consideração. Como 

aponta Vieira (2012b), também outros autores fazem uso do termo sem defini-lo. Assim, a 

autora resolve a imprecisão caracterizando a didatização como 

 
O complexo processo de exploração do texto autêntico por meio de técnicas 
didáticas que visam torná-lo acessível e compreensível aos alunos, fazendo 
com que este seja realmente um instrumento de ensino-aprendizagem da 
língua alvo.  
A didatização não implica em alterações, adaptações ou simplificações 
promovidas no texto autêntico pelo professor, mas sim, na elaboração de 
atividades com base em tal texto. (p.95) 
 

Concordamos com a definição na medida em que a autora estabelece o trabalho como 

a elaboração de técnicas didáticas que viabilizem a compreensão do material autêntico pelos 

alunos sem alterar o texto escolhido como input, de modo que um material produzido sem fins 

pedagógicos possa se tornar um “instrumento de ensino-aprendizagem”. 

Para que tal percurso se concretize, Begotti (2006) alude a um modelo de didatização 

em três fases: A seleção do material autêntico segundo critérios rigorosos, a elaboração de 

uma unidade didática (que por sua vez envolve seis fases: motivação, globalidade, análise, 
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síntese, verificação e reforço/recuperação), e a calibragem das didatizações. A primeira etapa, 

a escolha do material a ser didatizado, segundo a autora, deverá envolver relação com os 

interesses dos alunos e sua capacidade de compreendê-lo, precisará atender aos objetivos 

didáticos propostos e deve ser apreensível do ponto de vista lexical, de variação linguística e 

de qualidade sonora. Além disso, o professor deve apurar a relação entre forma técnica e 

conteúdo da mensagem presentes no material além de selecionar com mais atenção quando se 

tratar de nível elementar.  

Feita a escolha do insumo autêntico, o professor deve proceder com a criação de um 

percurso em forma de unidade didática. Nesse formato, a primeira fase, de motivação, deve 

levar os alunos a fazerem hipóteses e previsões, a fim de propiciar a motivação dos 

estudantes. Passa-se então a uma etapa de globalidade, em que os alunos procuram 

compreender de maneira global a mensagem apresentada no input. A essa etapa se segue uma 

de análise, buscando informações específicas no texto e evidenciando elementos 

morfossintáticos, sobre os quais se ativarão reflexões linguísticas. Na fase de síntese, o 

estudante coloca em prática os elementos analisados na fase anterior com atividades que 

culminem em uma produção (oral ou escrita). Em seguida, na etapa de verificação, o 

professor examina se o aluno apreendeu e sabe manipular os itens trabalhados. Por fim, a 

etapa de reforço/recuperação será usada somente em resposta negativa na fase de verificação. 

A última etapa do processo de didatização seria a calibragem, que envolve o uso efetivo do 

material produzido a fim de evidenciar os pontos fracos e reelaborá-los. 

Vieira (2012b) propõe um processo em formato descritivo, isto é, apresenta as etapas 

que seguiu em sua experiência com a didatização, e não as caracteriza como um percurso 

prescritivo. A autora cita cinco etapas, que são: a escolha do texto, a definição dos objetivos 

em consonância com o material escolhido, a elaboração de atividades e escolha de técnicas 

para atingir os objetivos propostos, a aplicação das atividades desenvolvidas e a avaliação do 

processo. Notamos que em ambos os percursos, a seleção do material é a primeira etapa, 

diferentemente dos modelos analisados para a elaboração de MDs na seção 2.2.4. 

Diadori e Micheli (2010) propõem também um traçado para a didatização, mas 

específica para o insumo fílmico, cujas fases são: 

a) Seleção da sequência (1-5 minutos); 
b) Constatação das informações sobre o filme do qual é retirada (trama, diretor, 

prêmios, etc.); 
c) Transcrição do sonoro; 
d) Segmentação da sequência em várias cenas; 
e) Idealização das atividades iniciais (fase de motivação ou contextualização); 
f) Idealização das atividades a serem desenvolvidas durante a visão ou a escuta 

de cada cena (fase de globalidade e análise); 
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g) Idealização das atividades a serem desenvolvidas após a visão ou a escuta de 
cada cena ou como atividades de ampliação (fase de síntese e reflexão); 

h) Elaboração das fichas de trabalho para fornecer aos alunos. liii (p. 242) 
 

Notamos que os procedimentos propostos pelas autoras envolvem o trabalho com 

apenas uma sequência do filme, que não deve ultrapassar o tempo de cinco minutos. As etapas 

do material a ser entregue aos alunos se assemelha às propostas por Begotti (2006), pois 

ambas se apropriam da estrutura de unidade didática que, ao nosso ver, pode limitar as ações 

criativas do professor que se propõe a elaborar materiais e reduz o input a um trabalho 

previsível. Podemos observar ainda que nas fases previstas por Diadori e Micheli (2010), não 

existe uma fase de avaliação. 

Desse modo, constatamos que nem os modelos de elaboração de MD propostos na 

seção 2.2.4, nem as propostas de percurso para didatização acima descritas são capazes de 

abarcar as especificidades da didatização de um insumo fílmico de longa-metragem com 

bases na pedagogia pós-método, mas oferecem estímulos para a reflexão do processo que 

realizamos neste trabalho.  

 

2.4.1 Técnicas didáticas, exercícios, atividades e tarefas – um debate 

 

Na pedagogia pós-método, as macroestratégias e os parâmetros antes elucidados 

pertencem ainda a um nível teórico, e só são operacionalizadas por meio de microestratégias. 

Kumaravadivelu (2003) situa as microestratégias como as “técnicas de sala de aula” liv (p. 38), 

que nos remete ao conceito de técnicas didáticas. Assim, trataremos os dois termos como 

sinônimos em nosso trabalho. Para Paolo Balboni, “uma técnica é uma atividade de classe por 

meio da qual o material linguístico é apresentado aos aprendizes e por estes analisado, 

elaborado, (re)produzido; (...)” lv (1999, p. 100) e ainda “os procedimentos operativos, as 

atividades, os modos de exercitar e de fazer uso da língua”lvi (2002 [1998], p. 3).  

Em outras palavras, as técnicas didáticas são as ações efetivas em sala de aula que 

articulam e concretizam os aspectos teóricos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

em sala de aula. Balboni (2002 [1998]. p. 3), assim como Kumaravadivelu (2003, p. 38) e 

também Diadori (2011, p. 68), atentam para o fato de que a técnica didática não é vinculada a 

nenhum método ou abordagem. Embora algumas tenham sido preferidas ou negligenciadas 

em um determinado método, não há equivalência absoluta entre esses conceitos, uma técnica 

simplesmente pode ser mais ou menos eficaz para se alcançar um determinado objetivo.  
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Ao se fazer uma revisão teórica sobre a técnica didática, podemos observar que esse 

conceito se apresenta como “termo guarda-chuva” para outros como exercício, atividade e 

tarefa, bem como algumas de suas variações. A definição destes, porém, está longe de ser um 

consenso entre os teóricos. Dados os objetivos deste trabalho, não investiremos na resolução 

do debate, mas intencionamos dele fazer parte ao discutirmos as diferentes acepções 

pontuadas por teóricos da área e apresentarmos algumas considerações a respeito que sejam 

pertinentes em caráter imediato para nosso estudo.  

O exercício é, dos termos apresentados, provavelmente o mais concorde entre os 

teóricos, que o veem como um conceito didático por excelência. Balboni o define como “uma 

atividade que visa a aplicar alguns aspectos específicos, geralmente mais com uma ótica de 

manipulação que de uso criativo.” lvii (1999, p. 39, grifo nosso). Assim, entendemos que se 

trata de uma ferramenta voltada para aspectos linguísticos e metalinguísticos e que objetiva a 

fixação de regras. Richards compartilha dessa visão ao apresentar o conceito como  

um procedimento de ensino que envolve prática controlada, guiada ou aberta 
de algum aspecto da língua. Repetição, atividade de cloze, a compreensão da 
leitura de uma passagem podem todos ser considerados exercícios. lviii 
(RICHARDS, [201-?], grifo nosso) 
 

Também o Glossário Eletrônico de Linguística Aplicada (PROJETO GLOSSA, 2008) 

salienta a atenção às formas linguísticas e a prática como escopo do exercício. Sebastian 

Piotrowski (2010, p. 108) ressalta ainda seu caráter controlado e a necessidade de uma 

validação por uma autoridade exterior, e Cédlová (2013, p. 21) acrescenta o fato de ser uma 

prática descontextualizada. 

Diante de um contexto em que ainda ressoam os preceitos da abordagem 

comunicativa, e da pedagogia orientada pela ação proposta pelo QCERL, o exercício tem sido 

visto como uma técnica menor, extremamente distante da “vida real” e de pouca relevância 

por não priorizar a atenção ao sentido, e sim à forma. Esta tipologia de técnicas já foi 

privilegiada no ensino de LE em métodos como o de Gramática-tradução e o Audiolingual. 

O termo atividade apresenta definições bastante dissonantes na literatura. Richards 

entende o conceito como  

qualquer tipo de procedimento premeditado em sala de aula que envolve a 
realização pelos alunos de algo relacionado aos objetivos do curso. Por 
exemplo cantar uma música, jogar um jogo, tomar parte em um debate, ter 
uma discussão em grupo são diferentes tipos de atividades de ensino. lix 
([201-?]) 

 

Neste sentido, a atividade seria o próprio sinônimo de técnica didática ou 

microestratégia. Também Piotrowski (2010, p. 108) vê a atividade um termo que abarca os 
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outros dois, tarefa e exercício, e comenta que o QCERL apresenta quatro tipologias de 

atividades (de recepção, de produção, de interação e de mediação). Cédlová (2013, p. 21) 

compreende que as atividades estariam entre os exercícios e as tarefas, de modo que as 

atividades são mais contextualizadas que os exercícios, mas não atendem a determinados 

critérios (que veremos adiante) para serem consideradas tarefas. 

Almeida Filho e Barbirato (2000, p. 26) veem as atividades como toda ação em sala de 

aula. Daquelas relevantes ao processo de ensino-aprendizagem (excetuando-se, segundo eles, 

informações de ordem prática sobre o curso ou anedotas do professor, por exemplo), algumas 

se prestam a fiscalizar a forma (se aproximando da ideia de exercício) e outras possibilitam 

viver a comunicação – são as atividades comunicativas. Tais definições, se aproximam 

daquelas de atividade curta e atividade longa, respectivamente, presentes no Glossário 

Eletrônico de Linguística Aplicada (PROJETO GLOSSA, 2008), acrescentando-se apenas que 

a segunda ocorre em mais de uma aula. 

Já a tarefa é o termo mais controverso. Muitas já foram as tentativas de delimitar seu 

sentido, de modo que hoje nos deparamos com uma série de acepções diferentes para o 

mesmo vocábulo. Prabhu (1987) define tarefa como uma atividade que envolve processos 

cognitivos que possam ser controlados pelo professor. (p.24) Como se pode observar, sua 

ênfase se dá no que ocorre mentalmente com o aluno, não necessariamente sendo preciso o 

uso da língua-alvo. Nunan (2001) já prevê em sua delimitação a compreensão, produção e/ou 

interação na língua-alvo, e analisa as tarefas a partir de objetivos, input, atividades, contexto e 

papéis do professor e do aluno. 

Willis (1996) também cita o uso da língua-alvo, mas enfatiza a necessidade de se ter o 

resultado da tarefa (outcome). Rod Ellis (2003) confronta essas e outras definições de tarefa 

para, em seguida, apresentar uma interpretação própria do termo: 

 
Uma tarefa é um plano de trabalho que requer que os alunos processem a 
língua de maneira pragmática, a fim de alcançar um resultado que pode ser 
avaliada em termos de saber se o conteúdo proposicional correto ou 
apropriado foi transmitido. Para isso, se requer dos estudantes atenção 
primária ao significado e uso de seus próprios recursos linguísticos, embora 
o plano da tarefa possa predispô-los a escolher formas particulares. A tarefa 
é destinada a resultar no uso da língua que tem uma semelhança, direta ou 
indireta, com a forma como a linguagem é usada no mundo real. Como 
outras atividades de linguagem, uma tarefa pode envolver habilidades 
produtivas ou receptivas, orais ou escritas, e também vários processos 
cognitivos.lx (p. 16) 

 



82 

Kumaravadivelu (2008) faz notar que, apesar de a delimitação do conceito de tarefa ter 

surgido com o advento da abordagem comunicativa, não está vinculado a nenhum método18 

de ensino de línguas, mas é uma técnica didática, um procedimento independente de qualquer 

método e aplicável em qualquer um deles. Tal visão é reforçada pelo QCERL, que afirma seu 

não engajamento com qualquer método de ensino de línguas (p. 23) ao se posicionar com uma 

abordagem orientada para a ação: 

 
A abordagem adotada aqui é, em termos gerais, orientada para a ação, no 
sentido em que considera as pessoas que usam e aprendem uma língua antes 
de tudo como ‘atores sociais’, ou seja, como membros de uma sociedade que 
têm tarefas (de tipo não somente linguístico) para cumprir em circunstâncias 
dadas, em um ambiente específico e dentro de um determinado campo de 
ação. Se os atos linguísticos se realizam por atividades linguísticas, essas, 
por outro lado, se inserem em um contexto social mais amplo, que é o único 
capaz de conferir-lhe significado. Se fala de ‘tarefas’ no sentido das ações 
cumpridas por um ou mais indivíduos que usam estrategicamente as próprias 
competências para alcançar um determinado resultado. lxi (p. 11) 
 

Cédlová faz notar que “O Quadro não vê uma grade diferença entre o conceito de 

tarefa e de atividade” lxii (2013, p. 20). 

Diversas foram as tentativas de classificar os tipos de tarefas existentes. Prabhu (1987) 

cita três tipos: atividades de lacuna de informação (information gap), que envolvem a 

transferência de informação (de uma pessoa a outra, ou de uma linguagem a outra), atividades 

de lacuna de raciocínio (ragioning gap), que abarcam processos de percepção, inferência e 

dedução, e atividades de lacuna de opinião (opinion gap), que articulam preferências e 

sentimentos individuais (p. 46-47). 

Para Willis (1996) as tarefas são essencialmente de seis categorias, e se concentram 

nas ações realizadas pelos estudantes. São elas: listar, ordenar e classificar, comparar, resolver 

problemas, dividir experiências pessoais e tarefas criativas. Segundo a autora, essas tarefas se 

inserem em um continuum cujos polos são tarefas fechadas – aquelas extremamente 

estruturadas com objetivos bastante específicos, cujo resultado é único, assim como o 

processo que leva até ele – e as tarefas abertas – aquelas pouco estruturadas e com um 

objetivo não muito específico. 

A autora prevê em sua proposta três etapas essenciais no ciclo da tarefa. Na primeira 

(pre-task), se introduz o tema a ser trabalhado e se faz uma preparação para a realização da 
                                                 
18 Para Kumaravadivelu, a abordagem comunicativa se insere no grupo de Métodos Centrados no Aprendiz, a 
despeito dos Métodos Centrados na Língua e dos Métodos Centrados na Aprendizagem. Assim, na visão do 
autor, a abordagem comunicativa é mais um método, tornando irrelevante para ele a distinção entre abordagem e 
método feita, dentre outros autores, por José Carlos Paes de Almeida Filho (2013). 
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tarefa. A segunda fase (task) é a tarefa propriamente dita, executada pelos alunos. Por fim, na 

fase de foco na língua (language focus), os alunos retomam a tarefa concluída a fim de refletir 

sobre os usos linguísticos nela ocorrentes. Kumaravadivelu (2007) dá especial atenção para a 

conversa dos alunos durante a realização das tarefas e à conversa posterior a ela, a que 

denominou metaconversa (p. 10). Segundo o autor,  

a conversa e a metaconversa dos alunos potencialmente podem abrir uma 
janela para os seus processos internos e de autorregularão que jamais 
poderiam prever o criador da tarefa ou o professor em sala de aula. lxiii (p.10-
11). 
 

A categorização em tarefas abertas e fechadas de Willis (1996) se assemelha muito à 

classificação feita por Richards (2006). O autor define como tarefas pedagógicas aquelas 

“especialmente projetadas para a sala de aula que prevê ou requer o uso de estratégias de 

interação específicas e podem requerer também um uso linguístico específico” lxiv (p. 31). De 

outro lado, têm-se as tarefas do mundo real, que “refletem usos linguísticos do mundo real e 

podem ser consideradas um ensaio para tarefas do mundo real” lxv (Ibidem). Considerando a 

sala de aula como pertencente ao mundo real, como defendemos anteriormente, essa distinção 

se perde. 

Cédlová (2013, p. 37-38) retoma e considera as duas dicotomias anteriores e 

acrescenta uma tricotomia que se refere à quantidade e a organização das tarefas: a 

monotarefa (mono-tâche), o projeto que integra uma ou várias tarefas (project intégrant une 

ou plusieurs tâches) e sequência de tarefas roteirizadas (suite de tâches scénarisées). 

Richards ([201-?]) reconhece a variação subjetiva que os termos exercício, atividade e 

tarefa podem assumir ao ponderar que “esses termos são entendidos diferentemente 

dependendo de quem os define.” lxvi. Piotrowski (2010) também verifica a grande imprecisão 

terminológica no que diz respeito a esses conceitos ao reconhecer o imbricamento de sentidos 

em suas definições. Assim, o autor prefere considerar como tarefa 

Uma unidade de análise que permite analisar todas as aulas de L2. Em outras 
palavras, (...) toda aula de L2 poderia ser dividida em um certo número de 
tarefas (...). Nessa perspectiva, seriam consideradas como tarefas todas as 
atividades orientadas por uma instrução distinta. Assim, o exercício, a 
despeito de seu caráter altamente restrito e repetitivo, seria considerado 
como um tipo particular de tarefa. (p. 114) lxvii 
 

Compartilhamos da visão de Piotrowski (2010) ao considerarmos que esses conceitos 

se perderam em imprecisões de nomenclatura que almejaram apenas a uma classificação, 

sobretudo no que diz respeito à pouca relevância que essas discussões configuram para o 

processo efetivo de ensino-aprendizagem. Tomemos como exemplo algumas técnicas 
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relativas à simulação no esquema abaixo, elaborado com base nas delimitações de Balboni 

(1999, passim)19: 

 

Figura 5 - Continuum de técnicas didáticas de simulação 

 

 
Fonte: Adaptado de Balboni (1999, passim) 

 

Poderíamos investir esforços em classificar, e justificar, a dramatização como um 

exercício, o role-taking como uma atividade (?) e o cenário como uma tarefa, porém as 

definições não são claras o suficiente para tal, e os resultados dessa rotulação para a prática 

em sala de aula é mínimo. Ademais, conforme pontuado por Kumaravadivelu (2008, p. 209), 

as microestratégias não infinitas, de modo que sua categorização pode resultar improdutiva e 

incoerente, já que se pretende inserir uma técnica em uma categoria pré-estabelecida, muitas 

vezes ignorando sua peculiaridade. 

Preferimos, portanto, adotar o termo genérico técnicas didáticas sem procurar 

categorizá-las como exercício, atividade ou tarefa, termos que são usados por nós nesta 

pesquisa como equivalentes, inclusive de técnicas didáticas. Optamos por priorizar critérios 

de adequação de uma ou outra técnica a diversos fatores, tais o perfil e a necessidade dos 

alunos a que se destina o uso da técnica, o objetivo didático, a coerência com os preceitos 

teóricos adotados pelo professor, os recursos e o tempo à disposição, entre outros.  

Não ignoramos que algumas técnicas envolvem uma carga de atenção à forma ou ao 

significado, um desenvolvimento mais ou menos criativo, um domínio maior do aluno ou do 
                                                 
19 Segundo as informações de Balboni (1999, passim), entendemos a dramatização como uma leitura dramática 
de um diálogo dado; o diálogo aberto como um diálogo cujas falas de um dos personagens devem ser 
completadas pelo aluno; o role-taking como a criação de um diálogo a partir das instruções sobre o que cada fala 
deve conter; o role-making como a criação de um diálogo com instruções sobre cada fala, mas o(s) aluno(s) 
podem variar a ordem e o conteúdo das falas; o roleplay como a construção de um diálogo a partir de uma 
situação e informações sobre os personagens; e o cenário consiste na criação de um diálogo a partir de uma 
situação ou um tema, sem maiores informações, de modo que os alunos são livres para direcionar a conversa. 
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professor, um empenho cognitivo mais ou menos intenso, um potencial de interação social 

mínimo ou acentuado, mas ponderamos que essa análise deve se voltar ao uso da técnica em 

contexto pedagógico, e não a uma rotulação que procure valorar uma técnica por sua 

subordinação a determinados métodos, subordinação esta que não condiz com as práticas do 

pós-método. 

 

2.4.2 As técnicas didáticas e a didatização de filmes 

 

Para elaborar as atividades a partir do insumo fílmico, é preciso selecionar, combinar e 

idear técnicas didáticas. Dado que existe uma grande quantidade de técnicas passíveis de uso 

no ensino de LE, este estudo pretende fazer um recorte de sugestões, selecionando aquelas 

mais compatíveis com o input que se pretende trabalhar. As ideias que aqui serão expostas 

foram sintetizadas a partir dos trabalhos de Mezzadri (2003) e Vieira (2012b), que se 

dedicaram à apresentação de técnicas didáticas em geral, e de Almeida (1999), Diadori e 

Micheli (2010), Massimo Maggini (2011), Garcia de Stefani (2010) e Amenós Pons (1999), 

que se debruçaram sobre as técnicas especificamente para o trabalho com filmes. Este 

inventário também parte de nossa prática no campo de atuação com o ensino de línguas. 

Uma técnica bastante profícua é a formulação de hipóteses sobre o insumo (GARCIA 

DE STEFANI, 2010, p. 97 e AMENÓS PONS, 1999, p. 780). Nessa modalidade dá-se algum 

indício sobre o filme aos alunos e se pede que vislumbrem algumas de suas características. O 

indício pode ser o título do filme, uma música da trilha sonora, as imagens de abertura da 

obra, um cenário etc. Após uma interrupção do filme é conveniente divagar com os alunos 

sobre o que acontecerá em seguida. O levantamento de hipóteses é relevante na medida em 

que assegura a atenção dos discentes para as próximas etapas da sequência, afinal, eles vão 

querer saber se previram corretamente ou não. 

Por estarmos utilizando um insumo audiovisual, é conveniente alternar a atenção à 

imagem, ou ao áudio, além de atividades que coordenem as duas categorias conjuntamente. A 

decisão sobre qual suporte privilegiar deve partir do professor, com base na análise do 

material e de seus objetivos específicos. 

Usando apenas a imagem, a oportunidade mais evidente é a de trabalhar com a 

descrição de pessoas, lugares ou situações. Nessa modalidade, cabe um trabalho em duplas, a 

fim de propiciar uma atividade mais dinâmica. Assim, um dos integrantes vê as imagens de 



86 

uma dada cena enquanto o outro não. Simultaneamente à exibição da passagem, aquele que 

pode ver descreve a cena ao colega. Em seguida todos veem o lance descrito e discutem o 

quanto a descrição foi adequada ou não, alterando-a se julgarem necessário.  

O trabalho somente com a imagem também permite a exploração do léxico de um 

determinado campo com um jogo, por exemplo, propondo que a sala dividida em dois, ou 

mais, grupos liste o maior número de utensílios de cozinha que virem em uma cena que se 

passe nesse ambiente, dando a vitória àquele que tiver o maior número de palavras.  

Entretanto, a modalidade que aproveita de maneira mais eficiente uma cena de filme 

sem som é a sua dublagem a partir das reações não verbais dos personagens. Trata-se de uma 

tarefa bastante complexa, pois integra diversos conhecimentos sobre os atos comunicativos, a 

compreensão que os alunos tiveram dos personagens e da trama do filme até então, a 

percepção da linguagem não verbal, além de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes 

sobre a língua italiana. Essa modalidade ainda configura um levantamento de hipóteses, na 

medida em que os alunos esperam rever a cena com o áudio para verificarem o quanto se 

aproximaram da cena original. 

Usando apenas o som, tem-se uma oportunidade de concentrar-se mais no material 

linguístico oral disponível no filme, podendo ser analisada a entonação de frases e a 

pronúncia, em especial suas variações diatópicas e diastráticas. Pode-se fazer uso dos 

clássicos exercícios de cloze, lembrando que eles não se prestam apenas a um dado uso 

gramatical (estudo de verbos e suas conjugações, por exemplo). Essa categoria de atividade se 

aproxima muito dos exercícios de escuta já presente em materiais didáticos de uso comum e 

na prática da sala de aula. A diferença é que o input não é controlado para fins didáticos, de 

modo que o ritmo de fala é natural e pode se diferenciar consideravelmente dos diálogos 

normalmente usados nas aulas de LE, conforme comprovam Diadori e Micheli (2010, p. 247-

250), ao analisarem diálogos desenvolvidos em restaurantes em livros didáticos e em alguns 

filmes.  

Integrar o uso de imagem e som na prática didática é o grande desafio do material 

audiovisual. Amenós Pons (1999, p. 782) orienta que para as cenas em que houver uma 

sobrecarga de elementos audiovisuais, o professor direcione a atenção para os aspectos chave. 

Isso pode ser realizado apresentando duas ou três perguntas aos alunos antes da visão do 

trecho, de modo que os estudantes procurem respondê-las e desprezem informações menos 

relevantes. 
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Para efeitos de verificação global da compreensão, o professor tem como instrumento 

os exercícios de verdadeiro ou falso, assinalar as ideias contidas em uma dada passagem a 

partir de uma lista elaborada pelo professor ou ainda o preenchimento de uma tabela. 

Ainda integrando imagem e som, é oportuno discutir questões culturais, estéticas e 

sociais presentes no filme, fazendo com que os alunos se tornem pequenos etnógrafos ao 

observarem, analisarem e exporem apreciações a partir de tais situações. Garcia de Stefani 

(2010, p.88) propõe nessa perspectiva, solicitar comentários de opinião sobre excertos 

selecionados previamente pelo professor e, se necessário, transcritos. Trata-se de propiciar um 

momento de discussão com uma interação significativa.  

O confronto intercultural sistemático pode também orientar o olhar do aluno para seus 

próprios costumes e suscitar o respeito à cultura do outro. O olhar para si em um exercício de 

empatia se ocasiona também quando algum aspecto do filme é trazido para a vida pessoal dos 

alunos. Imaginando uma cena em que se representa uma entrevista de emprego desastrosa, por 

exemplo, podem-se motivar os alunos a comentarem situações equivalentes por que tenham 

passado. Embora abordar a vida pessoal do aluno possa oferecer um risco de exposição da sua 

intimidade, as vantagens para se assegurar uma interação significativa são consideráveis. 

Garcia de Stefani (2010, p. 99) comenta os efeitos positivos que alcançou com essa estratégia. 

É importante ressaltar que o papel mediador do professor é fundamental para respeitar os 

alunos que não desejam se manifestar e assegurar um ambiente sem julgamentos para que os 

alunos se sintam livres para se expressarem. 

Momentos de reflexão metalinguística também são viáveis combinando a 

materialidade audiovisual do insumo. A dedução do significado de alguns termos favorece 

uma abordagem contextualizada de aprendizagem de léxico. Um determinado tempo ou modo 

verbal pode ser analisado a partir de seu uso no filme, contextualizando-o. 

Considerando ainda que o trabalho com um longa-metragem pelo professor conta 

geralmente com o uso do insumo por meio de um DVD, tem-se ainda como material os extras 

do filme. Uma discussão sobre uma cena que foi gravada, mas não foi usada na montagem 

final pode ser proveitosa na medida em que nos obriga a considerar o filme como um todo, 

influências externas sobre a produção de um filme, o estilo do diretor e a coerência com o 

todo do produto cultural. Entrevistas com os atores, produtores e diretores do filme podem 

acrescentar informações a que não se teria acesso somente com a visão do longa. Trabalhar 

com a trilha sonora do filme também é uma ação profícua, especialmente se houver uma 

conexão íntima com a trama do filme em que foi usada. 
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É interessante ainda não se limitar ao insumo do longa escolhido, mas expandir temas, 

apresentar leituras de textos relacionados a eles e sugerir pequenas composições escritas. 

Aménos Pons (1999, 780) de fato sugere o uso de materiais complementares que se articulem 

com o filme. Projetos e pesquisas também são coerentes como técnicas didáticas. Ao fim de 

toda a visão pode-se sugerir uma produção escrita mais complexa, como um resumo, uma 

resenha ou um final alternativo para a história. Garcia de Stefani (2010, p. 104) sugere a 

elaboração de uma crítica sobre o filme e sua publicação na internet. 

São inúmeras as possibilidades de técnicas didáticas para o uso de um filme como 

input nas aulas de LE, as que se apontaram aqui foram apenas poucas delas, a fim de ilustrar 

as alternativas que se têm em mãos. A partir desse braintorming certamente o leitor terá 

outras ideias tão válidas e coerentes quanto as sugeridas anteriormente. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo pretendemos descrever as etapas do desenvolvimento desta pesquisa, 

bem como contextualizá-la no que diz respeito ao cenário educacional em que se desenvolveu 

e aos sujeitos dela participantes. 

3.1 Caracterização metodológica da pesquisa 

Por acreditarmos que os processos envolvidos no ensino-aprendizagem de uma LE são 

de natureza intersubjetiva, esta pesquisa se insere em um paradigma interpretativista, cujos 

instrumentos de geração e análise de dados são de natureza predominantemente qualitativos 

(SACCOL, 2009). Essas escolhas deveram-se à nossa compreensão de que os estudos de 

linguística aplicada tais quais os que desenvolvemos não podem ser reduzidos a uma 

constatação objetivista por envolver diversas variáveis de caráter social, mas também não 

podem ser conduzidos por uma visão subjetivista, em que a percepção de um único sujeito (o 

pesquisador) se impõe sobre qualquer outra constatação. Configuramos, portanto, uma 

pesquisa pautada pela construção dialógica de conhecimentos. 

Assim, conduzimos a pesquisa sem partir de hipóteses a serem verificadas, mas de 

perguntas abertas que pretendem verificar os passos que percorrem o processo de didatização 

de um input fílmico de longa-metragem e os efeitos desse percurso para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Propusemos, então, um percurso com viés exploratório concretizado em um modelo 

de pesquisa participante (GIL, 1991), já que a professora-pesquisadora fez parte do processo 

de ensino-aprendizagem e a participação dos demais envolvidos na pesquisa foi essencial, 

bem como o diálogo dessas várias vozes. 

 

3.2 Contexto e sujeitos de pesquisa 

A geração de dados para esta pesquisa teve como contexto um curso gratuito de 

difusão viabilizado pela Secretaria de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), intitulado Manuale 

d’Amore: Un film per imparare l’italiano e oferecido para a comunidade na própria 

faculdade. O curso, além de propiciar a aprendizagem da língua italiana para os inscritos, teve 

como objetivo ser o cenário para o piloto do material fílmico didatizado.  
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As aulas ocorreram de 08 de abril a 20 de maio de 2015, na sala 167 da FFLCH-USP, 

em seis (6) aulas, uma por semana, de 3h cada (das 14h às 17h), totalizando uma carga de 

18h. Previmos a oferta do curso para alunos com um nível de proficiência equivalente aos A2 

ou B1 do QCERL. Assim, pensando no provável público do curso, propôs-se a confirmação 

do requisito linguístico por meio de documentos advindos dos dois principais cenários de 

contato com a língua italiana daquele ambiente: a conclusão do nível 4 do Italiano no Campus 

(IC) ou da disciplina Língua Italiana III da graduação. Foram aceitos também certificados de 

validade internacional além de narrativas pessoais de aprendizagem da língua que fossem 

coerentes com o nível proposto, para aqueles que não pertenciam a nenhum dos dois 

contextos previstos. Após o período de inscrições, contamos com uma lista de 11 inscritos (9 

mulheres e 2 homens), dos quais 10 concluíram o curso. 

Julgamos pertinente descrever o curso IC, contexto que mais se aproxima daquele em 

que a pesquisa foi desenvolvida. O IC era um curso de italiano estruturado em oito níveis 

semestrais oferecido tanto para a comunidade da Universidade de São Paulo (USP) quanto 

para a comunidade externa. Os ministrantes eram estudantes do Programa de Pós-Graduação 

em Língua, Literatura e Cultura Italianas, isto é, mestrandos e doutorandos vinculados ao IC 

como monitores, onde podiam exercer a função de docência para a qual já estavam habilitados 

além de as aulas funcionarem como contexto de pesquisas semelhantes à nossa. Em 2015 o IC 

foi extinto, assim como os cursos similares de outros idiomas.  

Dado o cenário acima, justifica-se o grupo de participantes com o que nos deparamos: 

adultos, de idade variável, e com grau de escolaridade alto. Embora tenha sido exigida uma 

comprovação de nível linguístico, o grupo se mostrou heterogêneo nesse aspecto.  

O perfil de alunos coincidiu com aquele traçado na fase de análise de necessidades, 

cujos participantes responderam a um questionário quantitativo voltado a alunos do IC e da 

graduação em Letras - Italiano da FFLCH-USP. Foram 109 respondentes, dos quais 70,6% 

eram alunos do IC, 27,5% eram alunos de graduação em Letras - Italiano na FFLCH-USP e 

1,8% pertenciam a ambos os contextos (ver gráfico 1, p. 115). Os demais aspetos referentes 

ao perfil dos alunos podem ser ponderados na seção 4.1. 

Também fizeram parte da pesquisa um grupo de 19 participantes (9 alunos de italiano 

e 10 professores de italiano) que responderam virtualmente a uma escala de avaliação do MD 

antes do curso piloto. Este grupo foi selecionado aleatoriamente e convidado a participar da 

pesquisa por e-mail acessando o material produzido em formato eletrônico (pdf). 

Por fim, a professora do curso ministrado coincide empiricamente com a elaboradora 

do material e com a pesquisadora sobre seus efeitos, constituindo-se sujeito de pesquisa e 
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autora deste trabalho, de modo que será denominada doravante como professora-

pesquisadora.  

A professora-pesquisadora graduou-se em Letras com habilitação e licenciatura em 

italiano e português em 2010, tendo começado a atuar como professora de italiano em 2008 

em instituições públicas e privadas, além de contextos de aulas particulares. Em sua atuação 

como profissional começa a se interessar pelo uso de filmes no ensino de italiano como LE ao 

observar o uso desse recurso por outros profissionais da área, lembrar o uso de filmes com 

que teve contato enquanto aluna de idiomas e experimentar esse insumo em suas próprias 

aulas. Em 2012 concluiu um curso de Master de I nível na Università per Stranieri di Siena 

(Itália) em “Conteúdos, métodos e abordagens para ensinar a língua italiana a adultos 

estrangeiros”20, cujo trabalho de conclusão versava sobre o uso do longa-metragem em sala de 

aula e junto do qual já apresentou um esboço do material que se retoma nesta pesquisa. Em 

2013 ingressou no Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas na 

FFLCH-USP, mesma instituição onde se graduou, e desenvolve a pesquisa de mestrado que 

aqui se relata, procurando compreender melhor o uso do insumo fílmico em sala de aula de 

italiano como LE. 

 

3.3 A didatização do filme Manuale d’Amore 

Nesta seção, procuramos elucidar os procedimentos seguidos durante a didatização do 

filme Manuale d’Amore, que culminou na elaboração do material Impara l’italiano con il 

Manuale d’Amore – Dispensa dello studente. 

Como já descrito anteriormente, a professora-pesquisadora já havia esboçado um 

percurso didático para acompanhar a visão do filme citado durante um curso de Master de I 

nível. No entanto, a experiência partiu de um cenário que não correspondia àquele do presente 

trabalho e de reflexões teóricas ainda pouco consolidadas e atualizadas, de modo que decidiu 

recuperar o projeto no âmbito do curso de mestrado, a fim de amadurecê-lo teórica e 

tecnicamente. 

O primeiro passo foi realizar um levantamento de perfil e análise das necessidades dos 

alunos potenciais no contexto em que se desenvolveria a pesquisa. Os procedimentos para tal 

investigação são detalhados adiante na seção 3.4.1, e seus resultados são apresentados no 

capítulo dedicado à análise dos resultados, na seção 4.1. Essa fase de diagnóstico seria 
                                                 
20 “Contenuti, metodi ed approcci per insegnare la lingua italiana ad adulti stranieri” 
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determinante para manutenção ou alteração do insumo fílmico escolhido, bem como para 

direcionar o processo de didatização para os objetivos traçados.  

A partir dos dados obtidos e dos estudos realizados sobre a pedagogia pós-método que 

anteriormente se descreveu, o material autêntico escolhido como insumo se mostrou adequado 

e os objetivos gerais traçados foram: 

a) proporcionar a compreensão do filme pelos alunos; 

b) favorecer a interação oral entre os alunos e com a professora; 

c) propiciar um aumento dos conhecimentos culturais sobre a Itália e seus costumes, bem 

como sobre a língua italiana. 

Passamos então a uma fase de análise do filme Manuale d’Amore, que consistiu em 

uma pesquisa sobre seu contexto de produção e exibição e em assisti-lo diversas vezes 

tomando notas sobre ganchos que o material oferecia sobre  

a) aspectos culturais e linguísticos;  

b) ocasiões ou necessidades para aprofundamento de conteúdos;  

c) possibilidades de conexões com outros insumos;  

d) momentos que requeriam auxílio para a compreensão de passagens específicas.  

Foi também nessa etapa que identificamos os momentos em que as cenas seriam 

interrompidas para o trabalho didático, a fim de contemplar as funções pedagógicas das 

atividades e também a compreensão global do filme. 

Com as anotações em mãos, foram definidos os objetivos específicos do trabalho com 

o filme, e em seguida, foi realizado um esboço esquemático das etapas do percurso didático, 

que descrevemos a seguir. 

Na primeira unidade, anterior à visão do filme, pretendemos introduzir e expandir o 

tema do filme: o amor. O aluno é convidado a refletir sobre os tipos de amor e as obras de arte 

sobre este tema. A partir de um trecho de Romeu e Julieta, são apresentados os períodos 

hipotéticos e o modo condicional em particular, de modo que o aluno seja capaz de apresentar 

hipóteses sobre o filme durante o curso. A seguir, são feitas algumas hipóteses sobre o longa-

metragem em questão, Manuale d’Amore, levando em consideração o seu título, a trilha 

sonora, o cartaz de divulgação e seu trailer. 

Na segunda unidade, os alunos começam efetivamente a ver o filme, trabalham com o 

primeiro episódio do filme, A Paixão. Aborda-se a descrição física dos personagens e coloca-

se em discussão a superstição italiana, bem como a brasileira, colocando-as em confronto com 

o conceito de religião. Fala-se também de pontos turísticos. Como aspectos gramaticais, são 
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examinados dois verbos pronominais – andarsene e rendersene (conto) –, os artigos definidos 

e alguns modos de dizer e gírias. 

Partindo do que ocorre no segundo episódio do filme, A crise, no terceiro capítulo, 

começa-se uma reflexão sobre as linguagens verbais e não verbais. Trabalha-se especialmente 

com a descrição de situações e com a compreensão oral. São apresentadas algumas expressões 

específicas do italiano e se propõe a tradução delas para o português procurando manter suas 

nuances. São explicadas algumas palavras vulgares. Trabalha-se ainda com a linguagem 

pictórica e com o letramento crítico voltado para a empatia ao se discutir a crise matrimonial. 

No quarto capítulo do material, os alunos assistem ao terceiro episódio da película, A 

Traição. Apresenta-se o léxico referente aos nomes de animais e as suas nuances invectivas. 

Adicionam-se algumas expressões vulgares usadas no filme e outras como come mai e 

magari. Fala-se do vocabulário referente a automóveis e reflete-se sobre os registros formal e 

informal da língua italiana enquanto afirmação de poder. 

Com a visão do quarto e último episódio do filme, O abandono, trabalhamos o quinto 

capítulo do material, em que a linguagem não verbal é examinada com mais atenção, em 

particular os gestos italianos em confronto com os brasileiros. É analisado o futuro do 

indicativo a partir de uma música da trilha sonora. Estuda-se o imperativo direto (afirmativo e 

negativo) e o seu uso para se darem conselhos. Reflete-se sobre o uso de algumas preposições 

(simples e articolate). Retoma-se a descrição física de pessoas acrescentando-se os aspectos 

psicológicos. 

No último capítulo do material, posterior à visão de todo o filme, concentra-se a 

atenção sobre os aspectos do cinema em geral e dos filmes, tais como atores, e diretores 

italianos em particular. O objetivo é ampliar o conhecimento lexical e cultural dos alunos 

sobre o tema e orientá-los na elaboração de uma resenha. A fim de que os alunos projetem e 

criem seus próprios textos, será lida a biografia de uma personalidade do cinema italiano e 

ator do filme visto, Carlo Verdone, seguindo-se a análise de uma resenha cinematográfica. 

Essas informações foram disponibilizadas aos alunos do curso em um quadro 

sinóptico das unidades no início do material elaborado (apêndice E).  

O desenho obtido foi então ponderado em relação a três fatores principais, a saber: o 

diagnóstico levantado inicialmente sobre o público-alvo, as perspectivas, os parâmetros e as 

macroestratégias da pedagogia pós-método bem como os objetivos gerais previamente 

traçados.  
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Embora esses aspectos estivessem presentes intuitivamente em todo o planejamento do 

esboço, uma revisão desse tipo pareceu adequada para verificar de maneira mais sistemática a 

coerência do percurso planejado para seu uso efetivo. 

Feita essa análise e realizadas as alterações que pareceram convenientes, passamos 

então para uma elaboração pedagógica do percurso, que compreendeu a coleta de materiais 

complementares, a seleção e o desenvolvimento das técnicas didáticas adequadas a cada item 

planejado e um delineamento de todas as atividades.  

Posteriormente investimos na elaboração concreta do material, que se constituiu da 

escrita dos enunciados das atividades bem como da seleção das imagens e dos demais 

aspectos visuais. Ainda nessa etapa, realizamos uma subdivisão das atividades em seções, 

com base nas ações que elas envolviam (realizar hipóteses, trabalhar em grupos, realizar uma 

produção escrita etc.) denominando cada uma delas. Seguem as seções criadas: 

 

Quadro 3 - Seções do material elaborado 

Nome da seção Modalidade de ação 

Chiacchieriamo un po’ 
Atividades comunicativas que preveem a discussão de temas a 
partir do filme. 

Lo scrittore sei tu! 
Atividades que envolvem a produção textual por parte dos 
alunos.  

Lettura Atividades de leitura de textos complementares 

Per capire meglio Atividades que envolvem a compreensão de passagens do filme 

Attenzione alla lingua! 
Atividades de reflexão sobre a língua em seus aspectos 
morfológicos, sintáticos e lexicais. 

Dov’è il popcorn? Momentos de visão do filme 

Impara e divertiti! Atividades lúdicas  

Tocca a voi! Atividades a serem executadas em grupos 

Facciamo dele ipotesi! 
Momentos dedicados à criação de hipóteses sobre a trama do 
filme 

Metti in scena! Atividades de simulação (role-play, cenário etc.) 

Pulisci l’orecchio! Atividades dedicadas à compreensão oral 

Un po’ di cultura Atividades cujo foco é a discussão de temas pelo viés cultural. 

 

O material foi posteriormente revisado em relação às questões pedagógicas, 

linguísticas e visuais e o encaminhamos para uma avaliação de pares e alunos de italiano, que 
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se guiaram por uma escala de critérios, conforme será explicitado mais adiante. Em seguida, 

essa avaliação deixou de ser somente preditiva, mas efetiva, em uma fase de pilotagem. Estas 

etapas são descritas a seguir. 

 

3.4 Instrumentos de geração de dados 

Dada a natureza deste estudo (intersubjetiva, interpretativista e construtivista) 

procuramos selecionar e elaborar uma variedade de instrumentos para a geração de dados que 

fosse capaz de nos apresentar os diversos pontos de vista sobre o processo de ensino-

aprendizagem envolvido no uso de um filme didatizado a partir da perspectiva pós-método. 

Assim, para cada fase da pesquisa, escolhemos os instrumentos que nos pareceram 

mais adequados. Para um primeiro momento de sua parte prática, procuramos realizar uma 

análise de necessidades por meio de um questionário quantitativo em suporte eletrônico, a fim 

de identificar o provável perfil de alunos que usariam o material produzido e, a partir dele, 

traçar os parâmetros que orientariam a elaboração do material. 

Após a confecção do MD passamos a uma fase de avaliação do material, que se 

constituiu de três etapas: 

 anterior ao uso do material, para a qual elaboramos uma escala de avaliação a 

ser respondida por professores e alunos de italiano; 

 durante o uso do material, ou seja, um momento de geração de dados que 

coincidiu com o curso piloto. Optamos então por um diário de campo da 

professora-pesquisadora (que se tornou um compêndio de notas de campo), 

gravações das aulas em áudio e vídeo, registros dos outputs dos alunos por 

digitalização ou foto e um questionário para apreciação dos alunos; 

 posterior ao uso do material, que consistiu em uma triangulação dos dados 

gerados e, portanto, não contou com um instrumento específico, mas com um 

entrelaçamento dos dados gerados anteriormente. 

Além dos dados acima especificados, gerados por seus respectivos instrumentos, 

consideramos, como parte do nosso corpus de análise, o MD produzido (a apostila Impara 

l’italiano con il Manuale d’Amore) e o próprio filme Manuale d’Amore. Procuramos 

sintetizar os instrumentos no quadro 3, abaixo: 
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Quadro 4 - Descrição dos objetivos dos instrumentos de geração de dados 

Instrumento Momento utilizado Objetivo 
Questionário 
quantitativo 

Antes da produção final 
do material 

Delimitar o provável perfil dos 
alunos a que se destina o MD. 

Escala de avaliação 
Antes do processo de 

pilotagem 

Avaliar o valor pedagógico 
potencial do material produzido, 
identificando seus aspectos fortes e 
fracos a partir de um duplo ponto de 
vista: o de professores e o de alunos 
(ambos em potencial). 

Diário de campo / 
Notas de campo 

Durante o processo de 
pilotagem 

Registrar de maneira livre as ações 
realizadas em sala de aula, a fim de 
acessar as impressões sobre o 
material em uso sob o ponto de 
vista da professora-pesquisadora. 

Gravação das aulas 
em vídeo 

Durante o processo de 
pilotagem 

Registrar em imagem (expressão 
facial, gestos) e som (falas, risos, 
interjeições etc.) as ações em sala 
de aula a fim de identificar 
momentos em que o material 
produzido tenha propiciado 
situações significativas no processo 
de ensino-aprendizagem. 

Gravação das aulas 
em áudio 

Durante o processo de 
pilotagem 

Ter acesso às conversas entre os 
alunos durante as atividades em 
grupos ou duplas que tenham 
ocorrido simultaneamente durante 
as aulas. 

Registro de output 
dos alunos 

Durante o processo de 
pilotagem 

Verificar indícios de aprendizagem 
motivada pelo material. 

Questionário 
qualitativo 

Depois do processo de 
pilotagem 

Avaliar o valor pedagógico real do 
material produzido, identificado 
seus aspectos fortes e fracos sob o 
ponto de vista dos alunos que 
efetivamente protagonizaram o 
processo de aprendizagem com o 
filme didatizado.  

 

A seguir descrevemos e discutimos a elaboração e o uso de cada um desses 

instrumentos em suas respectivas etapas de pesquisa. 
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3.4.1 Análise de necessidades 

Michael Long (2005) afirma que  

assim como nenhuma intervenção médica deveria ser prescrita antes de um 
diagnóstico completo sobre o que aflige o paciente, também nenhum 
programa de ensino da língua deve ser concebido sem uma análise cuidadosa 
de necessidades (p. 1) lxviii.  
 

Para se realizar uma análise do perfil dos alunos potenciais para o material elaborado, 

foi administrado um questionário fechado em formato eletrônico. A opção de um instrumento 

quantitativo nessa fase de pesquisa se deveu a uma facilitação na interpretação dos dados de 

um número relativamente alto de respondentes. Utilizar a internet como meio para a 

realização do levantamento foi uma escolha por praticidade para seu preenchimento, pois 

pode ser feito no momento e local em que os inqueridos considerarem mais convenientes. 

Além disso, a pesquisa foi realizada em um período de greve na USP, o que dificultaria o 

acesso ao público a que se destina a pesquisa, alunos do IC e da Graduação em Letras – 

Italiano, ambos vinculados à FFLCH-USP. 

O questionário foi divulgado por e-mail e em grupos de uma rede social de 20 de 

junho a 10 de julho de 2014. Retornaram 142 questionários preenchidos, das quais 109 foram 

considerados válidos para a pesquisa após análise das respostas da primeira pergunta, que 

serviu como triagem de dados ao filtrar o contexto de ensino dos alunos. Os resultados 

obtidos serão discutidos na seção 4.1, no capítulo que configura a análise dos dados. 

 

3.4.2 Instrumentos para a avaliação do MD 

Segundo Cipriano Luckesi (1994), a avaliação é “um julgamento de valor sobre 

manifestações relevantes da realidade para uma tomada de decisão.” (p. 172). 

Especificamente no caso da avaliação do MD, o objetivo, na maioria das vezes, é selecionar 

um livro dentre os disponíveis no mercado para ser adotado em um determinado contexto de 

ensino.  

Brian Tomlinson (2003, p. 15) aponta que “a avaliação de materiais é um 

procedimento que envolve medir o valor (ou o potencial valor) de um conjunto de materiais 

didáticos” lxix. Na prática de ensino, essa análise é superficial, sem critérios pré-estabelecidos, 

por vezes observando-os de maneira frugal em uma livraria ou acessando a uma unidade do 

livro disponibilizada pela editora em seu site na internet. Cabe ainda notar que raramente esse 
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processo tem como agente o professor, sendo protagonistas reais da avaliação coordenadores 

ou outros dirigentes de uma dada instituição. 

Desse modo, como expõe Dawn Garinger (2002), “(...) o processo é frequentemente 

baseado em preferências pessoais e podem ser afetados por fatores não relacionados à 

pedagogia.” (p.1) lxx. Trata-se de uma análise impressionista, contestada por Ellis (1997), cuja 

proposta se pauta por uma avaliação empírica. O mesmo autor estabelece uma diferença entre 

a avaliação preditiva, realizada antes de usar um material, e a retrospectiva, que se cumpre 

após seu emprego, enfatizando que há muita pesquisa sobre a primeira e surpreendentemente 

pouca sobre a segunda. Tomlinson (2011) ainda acrescenta às categorias de avaliação aquela 

realizada durante o uso do material. 

Na tentativa de tornar mais criterioso o processo de avaliação de materiais anterior ao 

seu uso, alguns autores mencionam a possibilidade de buscar resenhas de livros feitas por 

especialistas. Leslie Sheldon (1988) argumenta, porém, que “seu formato discursivo torna 

difícil separar descrição, orientação e crítica.” (p. 241) lxxi Além disso, se o que se anseia é um 

professor cada vez mais autônomo e consciente de suas decisões, apoiar-se na avaliação de 

outros profissionais não é o caminho adequado, embora possa ser considerada como uma 

parte do processo de avaliação, sem, contudo, restringir-se a ela.  

Outra forma de proceder com a avaliação preditiva é o uso de uma escala. Esse recurso 

como instrumento de avaliação de MDs já foi proposto por diversos pesquisadores, e muitas 

vezes é tratado como o próprio processo de avaliação. Como resultado das reflexões teóricas e 

práticas, quase cada um dos estudiosos a esse respeito propôs uma escala diferente. Para não 

se perder a autonomia do professor, é aconselhável que ele mesmo desenvolva sua própria 

escala, e não só tome como padrão uma das já criadas, mesmo porque, “uma checklist 

universal não existe. É a situação particular de ensino-aprendizagem que determina a 

apreciação de materiais desde o princípio.” lxxii (ZABAWA, 2001, p. 161). Esse instrumento 

será examinado com mais cuidado a seguir (seção 3.3.2.1). 

Considerar somente a avaliação preditiva pode levar todo o processo de ensino a um 

ciclo contraproducente, pois adota-se um material por meio de uma das avaliações anteriores 

ao seu uso e procede-se com o emprego do referido livro. Possivelmente se verifica uma 

insatisfação advinda do material em prática. Inicia-se então uma busca por um novo material. 

Se adotada também uma avaliação durante e posteriormente ao uso, os motivos para a 

insatisfação gerada podem ser identificados, de modo a ou selecionar, de maneira mais 

criteriosa, o novo material, ou adaptar o material em uso para que atenda às expectativas de 

aprendizagem. Assim, esse trabalho se dispõe a analisar o MD produzido antes, durante e 
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após seu uso em um contexto de ensino real, a fim de ampliar a compreensão sobre o material 

e avaliá-lo de maneira mais completa e consciente.  

Dado o objetivo da avaliação que aqui se apresenta (identificar aspectos que possam 

ser aprimorados no MD), nota-se maior aproximação desta com as realizadas pelas editoras, e 

não tanta com aquela feita visando à mera seleção de um livro. No entanto, as editoras 

consideram fortemente os fins comerciais do material, em que o livro é um produto. Isso pelo 

risco que existe de se investir em um produto que pode não oferecer lucros ou, pior, nem 

mesmo suprir os investimentos feitos em sua produção. Aqui, porém, o material será 

analisado não só sob a perspectiva do elaborador, mas também com a visão do professor e do 

pesquisador. A seguir, procura-se explorar cada um dos instrumentos a serem considerados no 

processo de avaliação que aqui se propõe.  

 

3.4.2.1 Avaliação anterior ao uso do material: Escala de Avaliação 

 

Ao se realizar uma revisão bibliográfica a respeito da avaliação de MDs é possível 

perceber o papel central ocupado pela checklist, que em muitos casos é considerada como o 

próprio sinônimo de avaliação. No entanto percebe-se que o termo checklist é inconsistente 

dado seu objetivo como instrumento avaliatório. Gilbert De Landsheere (1973) distingue a 

checklist da escala de avaliação: “Enquanto na checklist se observa meramente a presença ou 

a ausência de uma coisa ou de um fenômeno, com a escala de avaliação é adicionada a esta 

constatação uma avaliação (...)" (p. 107) lxxiii Assim, a checklist pode ser definida como uma 

lista de itens a serem constatados como existentes ou não, enquanto a escala de avaliação 

consiste em um elenco de itens acompanhados de uma escala graduada em que o respondente 

assinala o valor que melhor corresponde à sua percepção. 

Na literatura consultada sobre avaliação de MDs, nota-se que apenas Garinger (2002) 

elabora de fato uma checklist como instrumento de seleção de livros didáticos, enquanto os 

demais, apesar de denominarem seus instrumentos de checklist, na realidade elaboram uma 

escala de avaliação. 

O uso de uma escala de avaliação faz com que a observação seja mais criteriosa que os 

procedimentos impressionistas já mencionados. Não se trata, porém, de um instrumento 

objetivo, pois a própria concepção do instrumento reflete, por um lado, uma visão pessoal de 

quem a elabora emoldurada em uma aparente neutralidade, e por outro, a percepção subjetiva 
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de quem a responde. Sua validade, em detrimento da avaliação impressionista de que já se 

tratou, consiste em “dar uma ordem sistemática às observações” lxxiv (LANDSHEERE, 1973, 

p. 117). 

Apesar da primeira impressão de quem observa o instrumento pronto, elaborar uma 

escala de avaliação é um processo bem mais complexo que simplesmente listar os critérios 

arbitrariamente. Trata-se de um sistema que demanda tempo e um estudo aprofundado sobre o 

objeto de pesquisa e os graus a serem dispostos na escala.  

Segundo Tomlinson (2003), a avaliação anterior ao uso (chamada de preditiva por 

Ellis, 1997) se presta a “fazer previsões sobre o potencial valor dos materiais para seus 

usuários.” lxxv (p. 23). Optou-se por uma escala de avaliação para essa fase do processo de 

avaliação, pois, por se tratar de um “valor potencial”, os parâmetros para previsão podem ser 

movediços se não houver um olhar sistemático para com o material. Sendo ainda uma mesma 

escala a ser preenchida por diferentes sujeitos, torna-se mais sistemática também a análise dos 

dados, ao se poder comparar mais explicitamente um mesmo item sob pontos de vista 

diferentes. As vantagens desse instrumento podem ser sintetizadas, então, pela passagem de 

Tomlinson (2003) a seguir: 

Fazer uma avaliação referenciada por critérios pode reduzir (mas não 
remover) a subjetividade e certamente pode ajudar a fazer uma avaliação 
mais baseada em princípios, rigorosa, sistemática e confiável. (p. 23) lxxvi 

 

Quem se depara com uma escala de avaliação já produzida pode ter a falsa impressão 

de que se trata de uma tarefa simples elaborá-la, no entanto esse processo é bastante 

complexo.  

 

3.4.2.1.1 Elaboração da escala 

Neste trabalho escolheu-se não ignorar as listas já elaboradas por outros teóricos, a 

saber, Sheldon (1988), Jerzy Zabawa (2001)21, Garinger (2002) e Patricia Byrd (2001)22, mas 

tomá-las como ponto de partida. A essas, acrescentam-se critérios não sistematizados em 

formato de lista, mas citados em textos teóricos, como os de Tomlinson (2003), 

                                                 
21 A proposta de Zabawa (2001) se refere a um instrumento de avaliação para materiais específicos para a 
preparação para certificações. Assim, tal especificidade foi ponderada, de modo a considerar os fatores 
relevantes para a presente pesquisa.  
22 Byrd (2001) parte de listas elaboradas por outros estudiosos e conclui por um grande critério abrangente, a 
adequação.  
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Kumaravadivelu (2001, 2003 e 2008) e Andrew Littlejohn (2011). Após uma primeira seleção 

desses critérios, cada um deles foi escrito em uma ficha separada. Em seguida, critérios 

essencialmente iguais, mas propostos por teóricos diferentes e, portanto, escritos de maneira 

diferentes, foram fundidos em uma única ficha. Abaixo se registra um exemplo representativo 

desse processo: 

 

Figura 6 - Fusão de critérios semelhantes 

“O livro reflete as preferências dos alunos em termos de layout, design e organização?” lxxvii 
(GARINGER, 2002, p. 2) 

“O layout e o design são adequados para os alunos?” lxxviii (ZABAWA, 2001, p. 166) 
“O visual é compatível com a cultura do aluno.” lxxix (ABDELWAHAB, 2013, p. 66) 

 
↓ 
 

Critério gerado a partir dos anteriores: 

Em que medida a diagramação é apropriada ao perfil de alunos que usará o material? 
 

Após a fusão de critérios similares, procurou-se agrupar as fichas de critérios afins, o 

que resultou em 10 grupos diferentes. Procurou-se então dispor cada grupo sob um título que 

o caracterizasse. Tais títulos resultaram nas dez seções da escala de avaliação, a saber: 

Apresentação gráfica, organização, linguagem nas instruções/explicações, adequação ao 

contexto de ensino, conteúdos/assuntos tratados, princípios de ensino-aprendizagem, 

habilidades, textos input, atividades e aspectos culturais. 

Partiu-se então para a fase que Tomlinson (2003) denominou como “monitoramento e 

revisão”. Nesse momento foram excluídas as perguntas factuais, coerentes com uma checklist, 

mas não com uma escala de avaliação. Um exemplo é a pergunta de Sheldon (1988): “Existe 

uma ampla gama de recursos suplementares disponíveis?” lxxx (p. 245). Tal pergunta pode ser 

respondida apenas de duas formas, sim ou não, de modo que não constitui uma pergunta de 

avaliação, mas apenas de caracterização por ausência ou presença. 

Diversos autores apontam que um problema recorrente na elaboração de questionários, 

dentre os quais se insere a escala de avaliação, é a presença de mais de uma pergunta em um 

mesmo item, o que pode acarretar em dificuldades em se responder, avaliar tais critérios e em 

resultados pouco precisos, já que não se sabe se o respondente considerou um ou outro 

aspecto na análise. Um exemplo desse procedimento pode ser observado a seguir: 
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Figura 7 - Desmembramento de critérios 

“Várias passagens de leitura são atuais, interessantes e significativas.” lxxxi 
(ABDELWAHAB, 2013, p. 69) 

            ↓              ↓ 
Critério 1 gerado a partir do anterior: 

Em que medida se apresentam aspectos 
linguísticos, sociais e culturais vigentes? 

Critério 2 gerado a partir do anterior: 

Em que medida o conteúdo do material 
é capaz de manter a atenção dos alunos? 

 
Segundo Tomlinson (2003) é preciso ponderar se a pergunta pode ser respondida. 

Pode parecer um aspecto óbvio, mas “algumas perguntas são tão longas ou tão vagas que não 

podem ser respondidas de maneira óbvia.” lxxxii (p. 29). Um dos critérios de AbdelWahab 

(2013, p. 67) pode servir de exemplo: “O livro contém elementos divertidos? ” lxxxiii. O uso do 

termo divertido é demasiadamente amplo, quer dizer engraçado? Prazeroso? Divertido para 

quem? 

Talvez a maior dificuldade nessa fase da elaboração da escala seja afastar certos 

preceitos dogmáticos, pois como se mencionou anteriormente, o instrumento não é livre da 

subjetividade de quem o elabora. A própria seleção de certos critérios em detrimento de 

outros reflete a visão que o elaborador tem do que deve conter um material de qualidade. É 

preciso alcançar algum distanciamento a fim de desvencilhar o instrumento de uma rigidez de 

pensamento. Uma amostra dessa questão pode ser uma das perguntas propostas por Sheldon 

(1988, p. 244): “O conteúdo é claramente realístico, tendo sido tomado de um material em L1 

não inicialmente pensado para o propósito ensino de língua inglesa?” lxxxiv. Nessa pergunta, 

observa-se a prerrogativa de que materiais para o ensino de línguas devem ser exclusivamente 

autênticos, o que desmerece materiais elaborados intencionalmente para o ensino de línguas, 

igualmente válidos. É preciso então cuidar para que os princípios de ensino-aprendizagem do 

elaborador existam, mas não enrijeça demais as suposições. 

Cabe ainda observar se a pergunta será interpretada pelos respondentes da mesma 

forma. Perguntar “O material é organizado de maneira clara?” lxxxv (SHELDON, 1988, p. 243) 

pode gerar interpretações muito diferentes sobre o que se entende por organização. Algo 

menos dúbio seria: “Quão lógicas são as conexões entre as unidades e as atividades (em 

termos de conteúdo, tópico, situação, habilidade ou progressão gramatical)?”. 

Por fim, é preciso cuidar para que as perguntas sejam as mais claras possíveis. Evitou-

se o uso de perguntas negativas e se preferiu a ordem direta da frase. Levou-se em 
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consideração também o público respondente esperado, pois como afirma Ian Brace (2004), 

“quando uma pessoa que conhece outra faz à segunda uma pergunta ou uma declaração, ela é 

moldada para ser ouvida especificamente por aquela outra pessoa, e baseia-se no 

conhecimento de que cada um tem do outro.” lxxxvi (p. 129). Assim, é preciso ter em mente 

que a escala que se elabora nessa pesquisa será respondida não só por professores de italiano, 

mas também por alunos, de sorte que será preciso evitar termos excessivamente técnicos da 

área sobre linguagem, ensino ou linguística aplicada. Para isso, procurou-se, por exemplo, 

evitar o uso do termo “tarefa”, pois, em sua acepção técnica, a palavra tem um sentido muito 

diferente do senso comum de “exercícios a serem feitos em casa”, como se definiu na seção 

2.3.1.1. Optou-se, então, pelo vocábulo “atividade”, mais genérico, e que pode atender tanto 

aos alunos quanto aos professores.  

Sabe-se ainda que o grau de escolaridade mínimo dos respondentes é o ensino médio 

concluído, de modo que o registro de linguagem pode ser suficientemente rigoroso sem que a 

incompreensão de certos termos correntes na língua padrão seja uma preocupação. 

Após as etapas acima descritas, os critérios foram finalmente registrados em formato 

de escala de avaliação. Embora não haja uma regra para a ordenação dos critérios, os 

estudiosos sugerem uma sucessão “em funil”, isto é, uma organização que vá do mais geral ao 

mais específico. Assim, estabelecemos que os critérios iniciais seriam aqueles referentes ao 

aspecto visual do material, e os últimos os aspectos culturais implícitos. 

Optamos por usar uma escala numérica de 1 a 5 cujos valores são estabelecidos 

preliminarmente (de insatisfatório, 1, a muito bom, 5). Considerando-se que a elaboração do 

instrumento pode resultar em critérios enviesados pela subjetividade do elaborador, 

escolhemos conceder um espaço para comentários livres dos respondentes para cada critério, 

e ainda um espaço final para comentários gerais sobre aspectos não previstos na avaliação. 

Assim, a individualidade de perspectiva de quem avaliar o material será respeitada e 

considerada. 

Após ser produzida, acrescemos um pequeno texto de introdução à escala a fim de 

posicionar o respondente em relação à natureza do material produzido e ao perfil de aluno a 

que se destina. A escala foi disponibilizada online por meio da utilização da ferramenta de 

Formulários do Google. O produto final da escala de avaliação produzida está disponível no 

apêndice C. 
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3.4.2.2 Avaliação durante o uso do material: O processo de pilotagem 

O procedimento de pilotagem como recurso na avaliação de MDs nunca teve grande 

visibilidade e, segundo Frances Amrani (2011), é usado cada vez menos, pois trata-se de uma 

técnica onerosa para as editoras, além de complexo por envolver muitos atores e necessitar de 

uma geração de dados sistemática e adequada. Ademais, pilotar um material envolve 

aumentar seu tempo de produção e adiar sua venda, o que acarreta atraso na recuperação dos 

investimentos feitos. No entanto, como exposto por Tomlinson (2003), a avaliação durante o 

uso do material “pode ser mais objetivo e confiável que a avaliação anterior ao uso, já que faz 

uso de verificação ao invés de previsão.” (p. 24) lxxxvii Além disso, o processo de pilotagem 

resulta em uma aproximação entre o elaborador do material e o contexto em que ele será 

usado e no qual atua o professor, criando uma oportunidade de diálogo e de compreensão 

mútua sobre processo de ensino-aprendizagem, permitindo-se que se afaste dos pensamentos 

indiferentes e hierarquizados de que ou o professor não sabe usar corretamente as ferramentas 

que o produtor concebeu, ou o elaborador não sabe como as aulas acontecem na prática, 

produzindo atividades distantes da realidade. 

O termo piloto, e seu derivado pilotagem, é usado aqui com o sentido da palavra pilot, 

em inglês, que significa um experimento ou teste antes de introduzir algo em um contexto 

mais abrangente. Para Peter Donovan (1998), “o processo de pilotagem começará com a 

decisão consciente de pilotar certos materiais e com a visão de o que e quando isso será feito.” 
lxxxviii (p. 170). No contexto dessa pesquisa a pilotagem consistiu em oferecer um curso de 18h 

a alunos cujo perfil foi previamente traçado (vide seção 3.2) a fim de que o material 

produzido fosse utilizado em um contexto real de ensino. Tal curso se deu de 08 de abril a 20 

de maio de 2015 com a participação de 11 alunos inscritos, e contou com instrumentos de 

geração de dados como diário de campo (notas de campo), gravação das aulas em vídeo e 

áudio, registro de materiais produzidos pelos alunos e questionário. O detalhamento de cada 

um desses instrumentos será abordado mais adiante.  

Ainda para Donovan (1998) a fase de planejamento da pilotagem é crucial. Pretendeu-

se que o curso fosse oferecido gratuitamente a pessoas que já fossem alunos de italiano como 

LE e tivessem uma competência linguística correspondente aos níveis A2 ou B1 do QCERL. 

Para isso exigiu-se no ato da inscrição junto à Secretaria de Cultura e extensão da FFLCH que 

os alunos apresentassem comprovante de conclusão do nível 4 do programa Italiano no 

Campus ou da disciplina Língua Italiana III no caso de alunos de graduação. Seriam aceitos 

também qualquer outro comprovante equivalente ou superior ao nível A2 do QCERL. 
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No primeiro dia do curso, cada aluno recebeu o material impresso em sua versão final, 

isto é, considerado pronto para o uso em sala de aula, o que não significava que o percurso 

fosse definitivo, afinal os dados gerados na pesquisa podem sugerir diversas alterações.  

Atentamo-nos para que o material distribuído aos alunos tivesse boa qualidade de 

impressão e fosse em cores, a fim de gerar informações precisas sobre a apostila, as quais 

podem ser consideravelmente alteradas por um material em preto e branco, por não 

representar o feedback fidedigno sobre seu estágio final, pois sabe-se que o aspecto visual tem 

preponderância nas primeiras impressões sobre um MD (e até em materiais não didáticos) e 

que “65% de nossa comunicação é transmitida de forma não-verbal.” (TOMLINSON e 

MASUHARA, 2005, p.56). Além disso, cuidou-se que as ilustrações e as cores usadas ao 

longo do material tivessem uma função pedagógica, ao dialogarem com o conteúdo verbal 

apresentado, não servindo apenas a efeitos decorativos, assim, seria imprudente desconsiderar 

tais fatores na pilotagem do material. 

Essa fase da pesquisa foi bastante exploratória, no sentido de que não houve hipóteses 

específicas a serem testadas, mas sim uma oportunidade de descobrir fatores que não tenham 

sido percebidos anteriormente sobre o material produzido. Isso não quer dizer que não haja 

rigor de análise ou que não haja expectativas. Como aponta Donovan (1998),  

geralmente, a pilotagem fornece um reconhecimento de se o material 
realmente ‘funciona’ ou não; se os objetivos dos materiais foram alcançados; 
se ele é apropriado em nível, conteúdo e abordagem; se é adequado para 
determinadas idades ou grupos de estudantes; se ele se relaciona bem com as 
expectativas dos professores e com os estágios de desenvolvimento, e se ele 
promove com sucesso a aprendizagem. (p. 184) lxxxix 

O mesmo autor aponta as condições de frustração e de êxito da pilotagem. A primeira 

se refere, sobretudo, à geração insuficiente de dados para a análise. Sobre a segunda, o 

estudioso apresenta que “um piloto de sucesso é aquele cujo desenvolvimento foi de acordo 

com o planejado, e que possibilitou reunir pareceres úteis. O parecer negativo ou positivo 

independe do sucesso do piloto em si.” (p.183) xc 

Os instrumentos de geração de dados utilizados a partir do piloto que se planeja aqui 

serão abordados nos subitens a seguir.  
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3.4.2.2.1 Diário de campo 

Durante o processo de pilotagem, um dos instrumentos de geração de dados utilizado 

foi um diário de campo mantido pela professora ministrante do curso. Segundo Jo 

McDonough (1994), trata-se de um instrumento que permite popularmente uma primeira 

perspectiva do professor como pesquisador de seu contexto particular de ensino. 

Cabe notar que o termo “diário” traz consigo uma visão bastante subjetiva sobre os 

eventos nele descritos, que envolve o registro de sentimentos, impressões e interpretações, 

característica não desprezada nesse estudo e que pode revelar fatores de grande interesse 

científico e pedagógico. Ressalta-se ainda que não existe uma delimitação de formato para a 

sua escrita, justamente para não se restringir o olhar a certos aspectos e excluir outros que se 

possam revelar no processo e talvez não tenham sido nem mesmo previstos. McDonough 

(1994), porém, adianta que, provavelmente, pelo diário, tomar-se-á contato com dados 

particularmente densos e diversos, que podem envolver “autoavaliação; estudos de caso; 

análise quantitativa de temas recorrentes, dinâmicas do grupo; os efeitos de mudança ou 

inovação – e muitos, muitos outros.” xci (p. 64) 

Como seria impossível que a professora realizasse notas de campo durante processo de 

pilotagem, afinal precisou direcionar sua atenção às interações imediatas que nele ocorreram, 

planejou-se recolher as impressões assim que terminasse cada uma das aulas, antes que as 

informações “esfriassem”. Posteriormente foi feita uma revisão desses dados a fim de facilitar 

a leitura de outros que com eles venham a ter contato, mas sem alterar drasticamente seu 

conteúdo. 

O diário conteria em si já um diálogo entre diferentes perspectivas (professora, 

pesquisadora, elaboradora de materiais e sujeito de pesquisa), a fim de enriquecer as 

informações que nele emergirem, pois constituiria um olhar mais abrangente do que o que 

somente uma dessas funções pudesse oferecer. 

Reconhece-se que, como apontou McDonough (1994), “o diário por si só não vai lidar 

com todas as questões possíveis e outros métodos e fontes de dados deverão ser usados, 

dependendo do que queremos investigar.” (p. 64) Assim, intencionou-se fazer uso de outros 

instrumentos paralela e cooperativamente, a fim de se obter uma visão mais ampla do 

material, como se verá adiante. 
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3.4.2.2.2 Gravação das aulas em áudio e vídeo  

Planejou-se registrar as aulas do processo de pilotagem em áudio e vídeo, a fim de 

gerar dados relativamente estáveis e consultáveis em momentos posteriores, como durante a 

análise e na triangulação dos dados. Com a gravação audiovisual, é possível observar um 

dado momento mais de uma vez, podendo dirimir dúvidas de interpretação ou ainda servir 

como “comprovação frente aos tradicionais questionamentos da subjetividade da pesquisa 

qualitativa.” (BELEI, GIMENEZ-PASCHOAL, NASCIMENTO e MATSUMOTO, 2008, 

p.192).  

Trata-se ainda de uma ocasião de distanciamento, já que as notas de observação serão 

produzidas por um participante das interações em sala de aula (professora-pesquisadora). 

Revisitar as gravações como espectador e não como atuante permite que fatores antes não 

notados ou considerados irrelevantes sejam percebidos e analisados, além de ultrapassar uma 

primeira reação impressionista dos fatos (que não deixam de ter sua importância reconhecida), 

causando o que Oldimar Cardoso e Sonia Teresinha Penin (2009) chamam de estranhamento, 

isto é, conseguir transcender a aceitação de possíveis aspectos já não notados por fazerem 

parte do cotidiano do pesquisador ou dos sujeitos envolvidos em uma dada situação, 

reconhecendo-os como singulares e colocando-os em questionamento. 

Registrar o curso usando som e imagem envolve considerar os aspectos éticos da 

pesquisa a respeito da identidade dos sujeitos participantes. Assim, desde a divulgação das 

aulas foi explicitado que a realização do curso seria também parte prática da pesquisa de 

mestrado, e a inscrição dos alunos seria condicionada à assinatura de consentimento de uso 

dos dados dos participantes para fins de pesquisa. 

A fim de se preservar a identidade dos alunos, optou-se por individualizá-los, durante 

toda a pesquisa, por uma identificação alfanumérica. No termo de compromisso assinado pela 

pesquisadora, bem como nos termos de consentimento firmados pelos alunos foi também 

assegurado que os alunos poderiam retirar o consentimento em qualquer momento do curso e, 

caso fosse de seu interesse, poderiam ter acesso à pesquisa, da qual participaram. Os modelos 

de termos de compromisso e consentimento, respectivamente, podem ser confrontados nos 

apêndices A e B.  

É preciso ainda contemplar as especificidades técnicas desse instrumento. Inicialmente 

é preciso dispor de uma câmera cujas características atendam ao objetivo da pesquisa 

(qualidade de imagem e som, capacidade de memória para o registro estimado, duração da 
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bateria etc.). Deve-se testar antecipadamente o equipamento no ambiente em que será usado, a 

fim de identificar e resolver possíveis problemas ou dificuldades que se venham a notar. 

O posicionamento da câmera também merece reflexão. Apesar de ser uma técnica 

qualitativa popularmente reconhecida como mais objetiva, a simples escolha de onde situar a 

câmera pode favorecer o registro de certas interações a despeito de outras, o que já relativiza 

sua suposta imparcialidade. Para os fins que se dará a gravação, é necessário abranger o grupo 

de alunos além do professor, pois interessa notar como o material didático orienta as 

interações em sala de aula com todos os envolvidos no contexto imediato de ensino-

aprendizagem. 

Já se questionou em outras pesquisas etnográficas se a presença de uma câmera no 

ambiente que se pretende estudar não acaba interferindo na ação dos participantes, por eles 

saberem que estão sendo gravados e quererem evitar julgamentos negativos por parte de quem 

vier a acessar as imagens. De fato esse fenômeno existe e não é negligenciado, mas trata-se de 

uma ocorrência passageira, pois em pouco tempo todos se concentram nas interações do 

ambiente e acabam se esquecendo de que estão sendo filmados. 

As filmagens possibilitarão ainda um detalhamento do que Ellis (1997, 2011) chamou 

de micro avaliação, em que, ao invés de se avaliar o MD em sua totalidade (macro avaliação), 

“o professor seleciona uma tarefa particular na qual ele ou ela tem um interesse especial, e a 

submete uma avaliação empírica detalhada.” xcii (1997, p. 37) 

A análise da gravação será útil ainda na medida em que registrará parte do output dos 

alunos, ou seja, será a evidência do produto oral das interações propiciadas pelo MD. 

Considerando que o curso completo tem uma carga de 18h, e que ocorreram trabalhos 

em duplas e em pequenos grupos, em que houve gravação simultânea dos diálogos, seria 

inviável transcrever todas as interações ocorridas durante o curso. Assim, inicialmente 

ouvimos todos os áudios, inclusive os da gravação em vídeo, realizando apontamentos de 

passagens significativas para uma análise mais acurada. Houve mais uma audição nos casos 

de dúvidas sobre os trechos selecionados serem os de real importância para transcrição e 

posterior análise. 

A etapa seguinte consistiu na transcrição das passagens selecionadas. Optamos por 

realizar uma transcrição ortográfica dos trechos escolhidos, a despeitos de uma transcrição 

fonética (cujo interesse recairia, sobretudo, sobre a pronúncia das palavras) ou conversacional 

(cujo foco são as relações interacionais). Assim estipulamos apenas os aspectos considerados 

essenciais, como indicado a seguir, e escolhemos não indicar variações de entonação ou 

hesitações, por não serem o objetivo de análise de nossa pesquisa. 
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Quadro 5 - Protocolo para a transcrição dos trechos das aulas 

Símbolo Significado 

P Professor 

A1, A2, A3 etc. Alunos identificados 

A Aluno não identificado 

A3? Provavelmente aluno 3 (A3) 

AA Vários ou todos os alunos simultaneamente 

((tosse)) 
Parênteses duplos indicam comentários sobre a transcrição, como ações não 
verbais 

((inc.)) Passagem incompreensível 

(fala) Termo não claro e, portanto, suposto 

fa- Um hífen indica uma interrupção brusca na fala 

fala Passagem lida 

 

Também durante a análise dos dados gerados pelos demais instrumentos, as gravações 

foram revisitadas a fim de serem transcritos trechos não considerados relevantes 

isoladamente, mas expressivos, se contrapostos a outras informações.  

Uma dificuldade encontrada para a geração de dados audiovisuais foi dispor de 

aparelhos com essa função. Ao LAPEL (Laboratório de Apoio à Pesquisa e ao Ensino em 

Letras), departamento responsável pelo auxílio técnico e audiovisual da FFLCH-USP, foi 

requisitada reserva de uma câmera de vídeo digital, além de 10 gravadores de áudio. No 

entanto recebemos a resposta de que a câmera poderia ser reservada, mas que não se poderiam 

prever quantos gravadores estariam à disposição para os dias e horários de aulas. Assim, 

encontrei outros meios para gravar as interações verbais, entre gravadores de fato, mp4s e 

celulares com a função de gravação. Isso acarretou perda de qualidade de som, o que 

prejudicou a compreensão de alguns momentos registrados. 

Antes da primeira aula tive acesso à câmera de vídeo, a qual aprendi a manipular e 

cuja disposição na sala de aula pude testar. No entanto, a dimensão da sala e a ausência de 

uma lente grande-angular na câmera impossibilitaram o registro de todos os participantes no 

evento da aula. Toda a montagem e desmontagem da câmera, bem como a transferência de 

dados da câmera para um computador foram auxiliadas por um técnico do LAPEL. 

Houve ainda mais algumas limitações. Na terceira aula, no dia 29 de abril, houve uma 

paralisação de funcionários, que afetou também os técnicos auxiliares da parte técnica do 

curso. Assim, nesse dia não tive acesso à câmera, mas pude registrar as imagens, ainda que 

com queda de qualidade, com um computador pessoal. Na quarta aula, no dia 06 de maio, a 

câmera digital não estava disponível, pois havia sido emprestada e não havia sido devolvida 
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no prazo. Assim, usei uma câmera com fita, e seria necessário trocar a fita durante a aula, pois 

o tempo de aula seria maior que a capacidade da fita. Porém houve um problema com a 

câmera na troca de fita e alguns minutos de gravação foram perdidos. Após a aula um técnico 

passaria a fita para um arquivo digital, mas percebeu-se que nada fora registrado em nenhuma 

das fitas, o que acarretou, portando, em perda do registro em vídeo de uma das 6 aulas 

realizadas. 

 

3.4.2.2.3 Output dos alunos 

Uma grande dificuldade da avaliação de MDs se relaciona com uma contradição 

inerente ao próprio ensino. Um MD tem como objetivo fundamental fazer com que o aluno 

aprenda a língua, no entanto, como posto por Donovan (1998), “a aprendizagem é um 

parâmetro escorregadio de se medir, e esse é um dos fatores mais difíceis de avaliar na 

pilotagem” xciii (p.169). Sabe-se ainda muito pouco sobre os processos efetivamente 

envolvidos na aprendizagem em geral, não só em se tratando de uma LE, de modo que se 

torna difícil mensurar algo cujo funcionamento não se conhece bem. É impossível acessar os 

procedimentos cognitivos de cada aluno ao usar o material a fim de determinar se ele 

aprendeu ou não o que se ensinou e, assim, concluir se o material alcança ou não seu objetivo. 

Há, todavia, a possibilidade de se acessar o produto desses procedimentos, o output em 

língua-alvo, que Kumaravadivelu (2008) definiu como “o corpus de enunciados que os 

aprendizes efetivamente produziram oralmente ou por escrito.” xciv (p.48). A análise 

cuidadosa do output produzido pelos alunos durante a pilotagem do material pode nos levar a 

inferir (mas não assumir como certo) o que os alunos aprenderam, como o mesmo autor 

explica: “Tradicionalmente o output tem sido considerado não como um mecanismo para a 

aprendizagem da língua mas evidência do que já foi aprendido.” xcv (p. 48) 

Merrill Swain (1995) esclareceu, porém, que o output não tem apenas a função de 

revelar o que foi aprendido, mas também o papel de fazer com que o aluno note lacunas em 

sua própria aprendizagem, teste hipóteses particulares sobre o funcionamento da língua e 

reflita conscientemente sobre a língua enquanto sistema, de modo que um exame do output 

dos alunos nos apresenta não os processos internos da aprendizagem, mas registros deles em 

sua produção oral e escrita, registros que vão além de um conhecimento “sedimentado”, mas 

são evidências da aprendizagem em sua construção. 
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Para que se possa fazer tal análise é preciso reunir o corpus de output dos alunos. 

Nessa fase a gravação das aulas em áudio e vídeo teve papel fundamental, pois o instrumento 

foi capaz de apreender a produção oral dos alunos. Os outputs escritos foram mais simples de 

serem registrados. Os textos produzidos foram entregues para correção, e assim puderam ser 

digitalizados para posterior análise. As produções que foram feitas no próprio material 

puderam ser registradas com uma câmera fotográfica durante ou após as aulas. Nas duas 

modalidades o registro só foi feito mediante autorização do aluno e preservando sua 

identidade. 

 

3.4.2.2.4 Questionário 

Embora Tomlinson (2003) trate de questionários como o que se pretende empregar 

como uma avaliação posterior ao uso do material, preferimos considerá-lo como um dos 

instrumentos da avaliação durante o uso, por entender como avaliação posterior um processo 

mais complexo de análise, que colocará em diálogo todos os dados gerados pelos diversos 

instrumentos em fases distintas da pesquisa, e depois do qual efetivamente se manifestará a 

interpretação avaliativa do material produzido. Essa fase será mais bem explicitada na seção 

seguinte.  

Esse questionário foi o segundo dessa pesquisa, mas diferencia-se do primeiro em seu 

formato, objetivo e público. Inicialmente optamos por um questionário quantitativo, pois foi 

aplicado a um grande número de respondentes, o que acarretaria dificuldades de análise se 

apresentasse perguntas abertas. O objetivo do primeiro questionário era descrever o perfil de 

alunos que se pretendia atender e, para isso, contou com respondentes que fossem alunos 

potenciais do material desenvolvido. 

Nessa etapa o instrumento é qualitativo, pois contou com um número reduzido de 

respondentes, os alunos efetivos do material. O objetivo foi conhecer os discursos de 

apreciação dos alunos sobre a apostila utilizada por eles, a fim de considerá-los 

dialogicamente na triangulação que se intenciona realizar: a verdadeira avaliação do material. 

Levando-se em consideração que um questionário qualitativo exige maior 

comprometimento e tempo dos respondentes, cuidou-se para que a participação de cada aluno 

tivesse seu valor para a pesquisa explicitado, bem como a disponibilidade do pesquisador em 

facilitar o acesso aos resultados da pesquisa. 
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Cuidamos para que as perguntas fossem escritas de maneira clara e direta e de modo a 

se obterem respostas completas. Atentou-se ainda para o tamanho do questionário, fazendo 

com que fosse o mais breve possível, a fim de se evitar aborrecimento de quem o respondesse.  

Os dados gerados por esse instrumento de pesquisa foram analisados na etapa 

subsequente da pesquisa juntamente com os demais produtos dos outros instrumentos 

utilizados de maneira a se fazer ouvir mais uma vez a voz do aluno, sujeito central no 

processo de ensino, mas que raramente tem seu discurso considerado na avaliação de um MD. 

Até mesmo no processo de pilotagem descrito por Donovan (1998), os questionários finais 

são geralmente destinados ao preenchimento pelos professores exclusivamente. O 

questionário administrado nessa etapa da pesquisa pode ser confrontado no apêndice D. 

3.4.2.3 Avaliação posterior ao uso do material: Triangulação de dados 

A avaliação de MDs, como se pôde observar das discussões acima e como reconhece 

Amrani (2011), conta com diferentes instrumentos de geração de dados. Como, enfim, 

proceder com uma análise que seja capaz de abordar tantas informações diferentes, em sua 

forma e seu conteúdo? A mesma autora afirma que “a palavra mágica é ‘triangulação’.” xcvi 

(p. 274). É nesse procedimento que a avaliação efetiva do MD produzido nessa pesquisa 

pretende se apoiar. Cabe, porém, tecer algumas considerações sobre o que se entenderá por 

triangulação nesse contexto. 

O conceito de triangulação de dados surgiu na navegação e na topografia. A ideia 

consistia em uma estratégia para determinar de maneira precisa uma localização. Ou seja, a 

observação de um dado local a partir de um único ponto poderia gerar uma informação sujeita 

a uma significante margem de erro, enquanto se o mesmo local fosse determinado a partir de 

dois pontos de observação, a margem de erro diminuiria consideravelmente, fazendo com que 

a informação fosse mais precisa. 

O mesmo conceito foi transportado para outras ciências, predominantemente exatas, 

esperando que o cruzamento de dados obtidos por diferentes instrumentos acarretasse dados 

mais precisos e, portanto, mais confiáveis. Tratam-se, porém, de pesquisas essencialmente 

quantitativas. Mais tarde, após a introdução do procedimento na psicologia, acreditou-se que o 

confronto de dados de instrumentos tanto quantitativos como qualitativos geraria 

interpretações menos enviesadas e, portanto, mais válidas. 

Conforme Teresa Duarte (2009), “nas ciências sociais e humanas, o termo 

‘triangulação’ é utilizado de uma forma menos literal e (...) mais ambígua.” (p.10). Não se 
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trata de uma técnica que busca “validação”, mas uma alternativa a ela. Amrani (2011) parece 

ainda conservar o conceito de autenticação de um resultado, herdeiro das ciências exatas e dos 

métodos sobretudo quantitativos que busca uma homogeneização dos resultados, ao afirmar 

que na triangulação “pelo menos três diferentes métodos são usados para avaliar o mesmo 

material ou aspecto e os resultados são cruzados para estabelecer pontos ou questões chave.” 
xcvii (p.274). Pela sua visão, o que se repete em dois de três métodos corresponde a uma 

informação a ser considerada, enquanto o que aparece em somente um dos três métodos não é 

forte o suficiente para ser ponderado. Talvez essa interpretação se deva ao ponto de vista do 

editor que a autora adota, ainda bastante influenciado por visões quantitativas de mercado, 

diferente do olhar de pesquisador qualitativo que se aspira nesse trabalho.  

Conforme refletiu Bakhtin (2010 [1979]), a metodologia das ciências humanas não 

pode ser equiparada à metodologia das ciências exatas ou até as naturais que, segundo ele, 

tratam de seu objeto como “coisa”, acarretando em procedimentos monológicos, na medida 

em que “o intelecto contempla uma coisa e emite enunciado sobre ela.” (p.400). Pesquisar nas 

ciências humanas e sociais exige uma perspectiva dialógica, pois se trata muito mais de um 

exercício de interpretação que de constatação, que aciona um contato dialógico de discursos. 

“Por trás desse contato está o contato entre indivíduos e não entre coisas” (p.401), de modo 

que não se pode compreender a triangulação de dados, nesse campo de conhecimento, como 

uma relação numérica entre frações, em que se certo dado emerge em dois de três enunciados 

é de maior relevância que aquele que surge de um enunciado apenas, sobre o mesmo 

denominador, pela simples relação matemática de que 2/3 > 1/3. Opostamente para o autor 

“esse contato é um contato dialógico entre textos (enunciados) e não um contato mecânico de 

‘oposição’ (...)” (p. 401). 

Numa visão bakhtiniana, “a dialogia é o confronto das entoações e dos sistemas de 

valores que posicionam as mais variadas visões de mundo dentro de um campo de visão.” 

(GRUPO DE ESTUDOS DOS GÊNEROS DO DISCURSO, 2009, p. 29). Entenda-se, 

portanto, nessa pesquisa, a triangulação como um procedimento dialógico capaz de construir 

uma interpretação sobre o MD proposto que leve em consideração os discursos dos sujeitos de 

maneira não hierárquica e não homogênea.  

As diferentes “visões de mundo” reunidas a partir de instrumentos qualitativos sobre o 

objeto em questão, o MD, se colocados em contato, podem oferecer uma visão muito mais 

ampla sobre os efeitos por ele causados, como sintetizado por Marilda Cavalcanti e Luiz 

Paulo Moita Lopes (1991): “a assim chamada subjetividade inerente a estes tipos de dados 

adquire uma natureza intersubjetiva ao se levar em conta várias subjetividades – ou várias 
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maneiras de olhar para o mesmo objeto de investigação (...)” (p. 139). Segundo Duarte 

(2009), na visão das ciências humanas e sociais “a ‘triangulação’ não se cinge unicamente à 

seriedade e à validade, mas permite um retrato mais completo e holístico do fenômeno em 

estudo.” (p.14) 

Na prática, para se cumprir a avaliação do MD produzido, objetivo maior das 

reflexões tecidas nesse trabalho, a triangulação consistiu em uma oportunidade de 

distanciamento científico a partir do momento em que se propõe a analisar os diversos 

discursos sobre o material gerados pelos instrumentos acima discutidos (inclusive o meu 

próprio, como legítima participante desse diálogo). A triangulação, no sentido que se propõe, 

será a efetiva avaliação do MD. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo, analisaremos e discutiremos os resultados obtidos em cada uma das 

etapas de pesquisa: Começaremos com os resultados referentes à análise de necessidades dos 

alunos, a fim de caracterizar o perfil dos alunos a que o material produzido se destinou. Em 

seguida, apresentaremos e comentaremos o filme escolhido para o processo de didatização a 

partir do retrato de aluno traçado e os demais critérios de escolha abordados na seção 2.2.7. 

Passaremos então para os resultados da avaliação do material anterior ao seu uso (gerados 

pela escala de avaliação), durante o processo de pilotagem e, portanto, durante o uso do 

material (gravações em áudio e vídeo, output dos alunos, diário de campo, e questionário para 

apreciação dos alunos), e posterior ao uso do material (triangulação de dados). 

 

4.1 Perfil dos alunos potenciais do material 

A partir do questionário quantitativo descrito na seção 3.3.1, passamos aos resultados 

da etapa de análise de necessidades, que configura o perfil do público que se pretendeu 

atender com a didatização do filme. 

Dos alunos respondentes, a maioria é formada por alunos do IC. Um percentual 

menor, mas considerável, é de graduandos em Letras com habilitação em Língua Italiana; e 

uma parcela muito pequena é constituída por alunos que frequentam os dois contextos de 

ensino previstos na pesquisa. A primeira pergunta do questionário teve dois objetivos: revelar 

a distribuição dos alunos respondentes nos contextos de ensino previstos; e servir como 

triagem, visto que os respondentes que assinalaram seu contexto de ensino como “outro” 

foram desconsiderados para a pesquisa. Como o questionário foi administrado 

eletronicamente, é natural que se perca o controle do público-alvo, de modo que alunos não 

pertencentes aos contextos de ensino inicialmente previstos não foram computados, pois não 

representam potenciais alunos diretos do material produzido. 
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Gráfico 1 - Contexto de ensino dos alunos entrevistados (n=109) 

 
Podemos notar uma predominância de alunos com ensino superior completo ou 

incompleto, havendo, porém, uma quantidade expressiva de alunos que concluíram também a 

pós-graduação. Poucos são os alunos de italiano nos contextos delimitados que 

contemporaneamente cursam uma pós-graduação ou que concluíram apenas o Ensino Médio. 

Níveis de escolaridade inferiores a esse último não constaram no questionário por ser um pré-

requisito para frequentar os cursos de italiano. 

 
Gráfico 2 - Grau de escolaridade dos alunos respondentes (n=109) 

 

Dado o grau de escolaridade tido como requisito para a inscrição em ambos os 

cenários de estudo de italiano, é de se esperar um público adulto. Além do requisito de 

escolaridade, não há restrição quanto à idade dos alunos, de modo que se observa a presença 

alunos de variadas faixas etárias: 
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Gráfico 3 - Distribuição etária dos alunos respondentes (em valor absoluto)23 (n=109) 

 

 Como se pode notar no gráfico acima, há grande heterogeneidade na idade dos alunos, 

mas se observa um pico de alunos de 19 a 25 anos de idade, o que, se comparado com os 

dados do Gráfico 1, representa a idade comumente encontrada nos alunos cursando a 

graduação. Ademais, observa-se uma presença consistente de alunos considerados da terceira 

idade. 

Evidenciamos ainda uma predominância notável de alunas mulheres, em detrimento 

do gênero masculino: 

 

 
Gráfico 4 - Distribuição por gênero alunos respondentes (n=109) 

 

                                                 
23 Para maior consistência na análise dos dados, o agrupamento em classes seguiu a regra de Sturges, resultando, 
após arredondamento do valor, em faixas agrupadas a cada 7 anos.  
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Ter contato com falantes nativos e com a cultura do país da língua-alvo pode fazer 

com que o aluno em contexto de aprendizagem de LE traga consigo uma série de saberes 

oriundos dessa interação. Desse modo, buscamos saber quantos dos alunos já foram à Itália e, 

dos que responderam afirmativamente, quantas vezes e por quanto tempo ficaram lá: 

 

 
Gráfico 5 – Percentual de alunos que já foram à Itália (n=109) 

 

 

Gráfico 6 – Dos alunos que já foram à Itália, 
quantas vezes visitaram o país (n=109) 

 

Gráfico 7 – Dos alunos que já foram à Itália, qual 
o período mais longo transcorrido no país 

(n=109)  
 
 

Notamos que há uma distribuição bastante homogênea de alunos que já foram e não à 

Itália, porém percebe-se que, dos que já foram, a maioria visitou o país apenas uma vez e por 

um período igual ou inferior a 1 mês. Esses dados mostram que as atividades em sala de aula 

constituem a maior oportunidade de emprego da língua, mesmo para os alunos que já 

estiveram na Itália, pois tiveram pouco contato com situações efetivas de uso da língua 

italiana. 

É fundamental para a análise das necessidades discentes a determinação dos fatores 

iniciais que contribuíram para o início do estudo da língua. Tendo-se consciência de que 

dificilmente há um único fator que contribui para tal decisão, preferiu-se utilizar a técnica de 
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escala para geração de dados. Estabelecemos que nessa escala numérica, de 0 a 5, 0 significa 

“nada importante” e 5 “muito importante”. Os resultados são apresentados nos gráficos a 

seguir: 

 

  

Gráfico 8 - Motivação inicial para o estudo de 
italiano (Gosto pela língua) (n=109) 

Gráfico 9 - Motivação inicial para o estudo de 
italiano (Ascendência italiana) (n=109) 

  

Gráfico 10 - Motivação inicial para o estudo de 
italiano (Importância para o futuro profissional) 

(n=109) 

Gráfico 11 - Motivação inicial para o estudo de 
italiano (Apreciação por manifestações culturais) 

(n=109) 

  

Gráfico 12 - Motivação inicial para o estudo de 
italiano (Desejo de viajar para a Itália) (n=109) 

Gráfico 13 - Motivação inicial para o estudo de 
italiano (Desejo de reconhecimento social) 

(n=109) 
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Gráfico 14 - Motivação inicial para o estudo de 
italiano (Importância para os estudos) (n=109) 

Gráfico 15 - Motivação inicial para o estudo de 
italiano (Envolvimento afetivo com um(a) falante 

nativo(a)) (n=109) 
 

Os dados revelam uma importância alta do gosto pela língua e do desejo de viajar à 

Itália. Observamos que o estudo da língua italiana se dá mais por motivações intrínsecas 

(gostar da língua, ter família italiana, querer viajar à Itália, apreciar as manifestações culturais 

na língua) que por motivações extrínsecas (querer reconhecimento social, envolver-se 

afetivamente com uma pessoa de origem italiana, ter importância para a profissão ou para os 

estudos).  

O uso de um longa-metragem como input pode vir ao encontro de tais interesses, por 

se tratar de um material autêntico, produto cultural italiano, capaz de representar os costumes 

e a realidade do país.  

Tomou-se também como pertinente descobrir que aspecto da língua italiana os alunos 

sentiam necessidade de desenvolver. O resultado foi um expressivo desejo de falar o italiano, 

de modo que procuramos considerar esse fator na produção do material, a fim de que os 

objetivos dos discentes fossem alcançados. 

 

 
Gráfico 16 - Aspecto da língua italiana que os alunos mais sentem necessidade de desenvolver 

(n=109) 
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Conhecer outras LEs pode alterar significativa e positivamente o aprendizado de uma 

nova. Os dados mostram que, para poucos, o italiano é a primeira LE conhecida. 
 

 
Gráfico 17 – Conhecimento de outras línguas estrangeiras (n=109) 

 
 Analisar as atividades que os alunos desempenham como passatempo pode trazer 

indicações de atividades em sala de aula que possam ser consideradas prazerosas por eles. 

Utilizando uma escala de 0 a 5, em que por 0 se entende “nenhum interesse” e 5, “muito 

interesse”, para avaliar 11 hobbies, obtivemos os seguintes resultados: 

 

  

Gráfico 18 – Hobbies preferidos (Cinema) 
(n=109) 

Gráfico 19 - Hobbies preferidos (Teatro) (n=109) 

  

Gráfico 20 - Hobbies preferidos (Artes visuais) 
(n=109) 

Gráfico 21 - Hobbies preferidos (Esportes) 
(n=109) 
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Gráfico 22 - Hobbies preferidos (Leitura) 
(n=109) 

Gráfico 23 - Hobbies preferidos (Viagem) 
(n=109) 

  

Gráfico 24 - Hobbies preferidos (Colecionismo) 
(n=109) 

Gráfico 25 - Hobbies preferidos (Música) 
(n=109) 

 

 

 

 

Gráfico 26 - Hobbies preferidos (Culinária) 
(n=109) 

Gráfico 27 - Hobbies preferidos (Jogos) (n=109) 
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Gráfico 28 - Hobbies preferidos (Trabalhos manuais) (n=109) 
 

Percebemos a importância dos hobbies cinema, viagem e música; e pouquíssima 

apreciação por colecionismo, enquanto as demais atividades se mostraram bastante 

distribuídas. Definitivamente foi preciso levar em consideração tais preferências no 

planejamento do material a fim de propiciar atividades relevantes, agradáveis e interessantes 

para os alunos.  

É oportuno comentar que a valoração positiva do passatempo denominado “cinema” 

vai ao encontro do input escolhido para ser didatizado e sobre o qual se apoiará todo o 

material produzido. Dada a especificidade desse insumo, é relevante ainda conhecer a relação 

que os alunos têm com filmes. Assim, é pertinente saber com que frequência os alunos têm 

contato com esse tipo de linguagem e o conhecimento que eles têm sobre a produção 

cinematográfica italiana.  

 

 
Gráfico 29 – Frequência dos alunos da visão de filmes no período de 1 mês (n=109) 
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Gráfico 30 – Conhecimento dos alunos sobre a produção cinematográfica italiana (n=109) 

 
 

Há bastante variedade no que diz respeito à frequência de contato dos alunos com a 

linguagem cinematográfica, mas cabe realçar que grande parte dos alunos declara ter pouco 

conhecimento sobre a produção italiana nesse ramo artístico. Esse resultado mostra que o uso 

de filme como input nas aulas de italiano pode enriquecê-los culturalmente.  

Para conhecer a preferência dos discentes em relação aos gêneros de filmes, 

novamente se optou pela técnica de escala numérica. Para essa questão, 0 significa “nenhum 

interesse” e 5 “muito interesse”, resultando nos seguintes dados: 

 

  

Gráfico 31 – Preferência por gênero de filme 
(Ação) (n=109) 

Gráfico 32 - Preferência por gênero de filme 
(Aventura) (n=109) 
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Gráfico 33 - Preferência por gênero de filme 
(Comédia) (n=109) 

Gráfico 34 - Preferência por gênero de filme 
(Terror) (n=109) 

 

 

 

 

Gráfico 35 - Preferência por gênero de filme 
(Suspense) (n=109) 

Gráfico 36 - Preferência por gênero de filme 
(Animação) (n=109) 

 

 

 

 

Gráfico 37 - Preferência por gênero de filme 
(Drama) (n=109) 

Gráfico 38 - Preferência por gênero de filme 
(Ficção Científica) (n=109) 
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Gráfico 39 - Preferência por gênero de filme 
(Romance) (n=109) 

 

Gráfico 40 - Preferência por gênero de filme 
(Documentário) (n=109) 

 

Com esses resultados inferimos que o filme Manuale d’Amore seja um insumo 

adequado às preferências dos alunos. Assim, trataremos da obra citada na seção a seguir. 

4.1.1 Filme escolhido como input: Manuale d’amore 

O filme Manuale d’Amore foi lançado em 18 de março de 2005 após cerca de seis 

meses de gravação e teve a direção de Giovanni Veronesi (1962), profissional de sucesso na 

atualidade do cinema italiano. Veronesi traz em suas produções fatos cotidianos sob o véu da 

comédia, mas com leve ironia e resignação, fazendo com que seu estilo seja comparado ao do 

aclamado diretor Mario Monicelli (1915-2010).  

O longa em questão compreende quatro tramas correspondentes a supostas fases do 

amor: A paixão (l’innamoramento), a crise (la crisi), a traição (il tradimento) e o abandono 

(l’abbandono). Cada história é protagonizada por um casal diferente: Giulia e Tommaso no 

primeiro, Barbara e Marco no segundo, Ornella e Gabriele no terceiro e Goffredo e 

Margherita/Livia no último. Na época, a produção obteve grande sucesso, sobretudo em seu 

país de produção, a Itália, totalizando mais de €15 milhões de bilheteria24.  

Por vezes criticado por falhas no roteiro, cujos responsáveis foram o próprio Veronesi 

e Ugo Chiti, o filme contou com um elenco de peso: Carlo Verdone (ator, diretor e roteirista 

famoso em escala mundial por sua habilidade com a comédia italiana), Margherita Buy 

(considerada uma das melhores atrizes italianas), Silvio Muccino (jovem ator, diretor e 

roteirista que à época era considerado um grande galã do cinema, embora criticado por se 

apoiar no sucesso de seu irmão e de seu pai para se promover – Gabriele Muccino, diretor e 

                                                 
24 Informação divulgada pelo diretor, Giovanni Veronesi, em entrevista disponível nos extras do DVD Manuale 
d’Amore. Para os dados completos do filme, consultar as referências deste trabalho. 
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roteirista, e Luigi Muccino, dirigente da RAI, respectivamente), Jasmine Trinca (atriz 

reconhecida pelo seu talento na sétima arte após obras-primas como La Stanza del Figlio e La 

Meglio Gioventù) e Luciana Littizzetto (atriz, comediante, escritora e apresentadora de 

programas no rádio e na televisão), além de outros nomes conhecidos do público italiano. 

A obra não obteve somente sucesso de bilheteria, mas também foi reconhecido por 

prêmios relevantes no âmbito do cinema: David di Donatello 2005 (melhor ator protagonista 

a Carlo Verdone e melhor atriz não protagonista a Margherita Buy); Nastro d’Argento 2005 

(melhor roteiro a Ugo Chiti e Giovanni Veronesi e melhor ator não protagonista a Carlo 

Verdone); Ciak d’Oro 2006 (melhor ator protagonista a Carlo Verdone e melhor produção a 

Aurelio De Laurentiis), Alpe d'Huez International Comedy Film Festival 2006 (grande prêmio 

a Giovanni Veronesi) e Stony Brook Film Festival 2006 (Prêmio do público ao melhor filme a 

Giovanni Veronesi). 

O filme ainda contou com uma trilha sonora elogiada, sob os cuidados de Paolo 

Buonvino (músico e compositor italiano) e com vozes célebres como de Franco Battiato e 

Patrizia Laquidara. 

Com uma caracterização de comédia, embora por seu tema possa ser considerada uma 

comédia-romântica, o filme capta o jeito italiano de tratar o amor. O próprio diretor do filme, 

Giovanni Veronesi, afirma, em entrevista disponível nos extras do DVD Manuale d’Amore, 

ter tratado dos mistérios do amor entre duas pessoas  

com muita ironia e com muito sarcasmo também, pois existe um pouco de 
sarcasmo e maldade na narrativa dos episódios. Mas talvez, essa tenha sido a 
fórmula do sucesso, porque as pessoas gostam muito de ironizar a si 
próprias. xcviii 
 

Ainda que o filme apresente por si só tantas qualidades reconhecidas, esse fator não é 

determinante quando se trata da escolha de um insumo para fins didáticos. Portanto, 

apresentamos a seguir os aspectos que consideramos ao selecionar o longa-metragem 

Manuale d’Amore como base para a didatização que propomos. 

Após a análise dos resultados do questionário, pode-se observar que o filme escolhido 

para a didatização, intitulado Manuale d’Amore, é um insumo adequado às preferências dos 

alunos, não só por ser classificado como comédia, mas também porque apresenta algumas 

cenas que possam ser apontadas como romance e outras como drama, todos gêneros avaliados 

positivamente pelos alunos em potencial na escala proposta. 

Como o próprio título aponta, a temática do filme é o amor. Um assunto como esse 

permite uma discussão aberta entre os alunos, pois se trata de um conceito sobre o qual não 

existe julgamento de certo e errado, fazendo com que se expressem livremente, e o professor 
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tenha a possibilidade de abandonar sua tradicional função de portador do conhecimento e 

favorecer, em sala de aula, um ambiente não hierarquizado para as discussões em língua-alvo. 

A nosso ver, tais aspectos propiciam o maior interesse apontado pelos alunos no questionário: 

a produção oral. 

Consideramos que os usos linguísticos e os aspectos culturais presentes no filme ainda 

vigoram no uso corrente da língua italiana, ainda que o filme tenha sido produzido uma 

década atrás.  

Cabe ainda notar a diversidade de situações representadas, como entrevista de 

emprego, julgamento oficial, autuação por infração de trânsito, sessão de terapia e tantas 

outras, o que permite ao estudante ter contato com as variações de registro de linguagem e de 

adequação cultural, possibilitando a reflexão sobre os costumes dessa comunidade. 

Uma análise do professor a respeito do status linguístico de seus alunos é fundamental 

para um input adequado. A proposta de didatização do filme Manuale d’Amore se destina a 

alunos de nível A2/B1 do QCERL. No documento, para a habilidade de ouvir meios de 

comunicação em áudio ou gravações nesses níveis (p. 85), verifica-se a capacidade de 

compreender o que é dito em língua standard de forma lenta e clara sobre assuntos previsíveis 

do quotidiano e de interesse do ouvinte. 

O filme está claramente um pouco acima dessa capacidade. A língua utilizada ao 

longo de todo o filme é o italiano padrão, com alguns momentos de inflexão dialetal na 

pronúncia, o que favorece a discussão cultural sobre as variações diatópicas na Itália, sem, 

contudo, prejudicar a compreensão. O ritmo dos diálogos é natural, com alguns momentos de 

sobreposição de vozes.  

Desta forma, estamos diante de um input que, para o público-alvo, pode ser 

considerado, nos termos de Krashen, i + 1. Trata-se, portanto, de um input prevalentemente 

compreensível que apresenta aspectos ainda não conhecidos pelos estudantes. Por meio da 

didatização, as passagens que ainda não são compreensíveis para o público de alunos se 

tornarão acessíveis. 

Além disso, segundo alguns critérios apresentados por Diadori e Micheli (2010, p. 

233) e já expostos no segundo capítulo deste trabalho, o longa em questão apresenta aspectos 

tidos como facilitadores da compreensão em filmes: majoritariamente há relação de 

complementariedade entre som e imagem, ou seja, veem-se situações em que a mensagem 

verbal é complementada por aquela não verbal, ajudando na compreensão. Geralmente, as 

cenas apresentam dois ou três personagens, número que facilita a entendimento do diálogo, 

mesmo que, em alguns momentos, as vozes sejam sobrepostas. As pausas durante as falas são 
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normais ou breves. Os ruídos de fundo são leves e favorecem a percepção do contexto de 

grande parte das interações entre personagens.  

Considerando ainda que a maioria dos alunos declarou ter pouco conhecimento sobre a 

produção cinematográfica italiana, consideramos relevante apresentar uma obra de grande 

sucesso no país da língua-alvo, a fim de se introduzirem os alunos no mundo do cinema 

italiano, mas com o cuidado de não impor uma carga estética que possa impossibilitar a 

apreciação do filme por falta de conhecimentos deste ou daquele fator cultural típico do 

cinema italiano. A partir de uma discussão sobre o filme Manuale d’Amore, é possível levar 

os alunos a conhecerem um pouco mais sobre a produção italiana e, mais adiante, oferecer 

uma produção mais clássica. 

Em síntese, julgamos o filme adequado enquanto insumo para a didatização voltada 

para o público contemplado, tratando-se de um input compreensível além de um material rico 

e motivador para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.1.2 O material elaborado a partir da didatização do filme Manuale d’Amore 

Nesta seção, procuramos descrever e comentar brevemente algumas sequências de 

atividades do material elaborado para acompanhar a visão do filme Manuale d’Amore a partir 

das macroestratégias do pós-método explicitadas na seção 2.1.3.2 deste trabalho.25  

 

a) Maximizar as oportunidades de aprendizagem 

 

Ao desenvolvermos nosso material, didatizando o filme Manuale d’Amore, buscamos 

sempre extrair o máximo de oportunidades de aprendizagem do insumo escolhido. Um dos 

momentos em que isso ocorreu foi na terceira unidade de nosso material, no episódio 

intitulado “A crise” (página 25 do apêndice E). Nele, Marco e Barbara vivem situações de 

uma crise amorosa. Em uma das primeiras cenas desse capítulo, Barbara acorda Marco e 

ambos conversam ainda na cama. Propomos que os alunos assistissem duas vezes à cena sem 

o áudio. Em seguida o enunciado da atividade pedia que os alunos, em duplas, preparassem o 

texto dos personagens para a cena, a fim de dublá-la em seguida.  

                                                 
25 Embora se possa observar mais de uma macroestratégia nas atividades citadas, optamos por explicitar aquela 
predominante apenas, para fins de organização de nosso trabalho. 
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Os objetivos dessa atividade são vários, embora o resultado possa seguramente 

extrapolá-los. Pretende-se que os alunos analisem o contexto da cena dentro do tema crise e 

observem a linguagem não verbal da cena, a fim de se identificarem o tom das reações dos 

personagens. Ao desenvolverem as falas, os alunos exercitam sua criatividade, negociam com 

o colega na tomada de decisões, e procuram usar a bagagem linguística de que dispõem, seus 

conhecimentos prévios. Além disso, tal atividade visa a guiar a atenção dos alunos na visão da 

cena posteriormente, pois eles estarão motivados a verificarem se se aproximaram ou não do 

diálogo original. 

Para orientar a formulação das frases, são oferecidos aos alunos o tempo de cada fala, 

para que a dublagem seja facilitada. Após o processo de elaboração das falas da cena, cada 

dupla dubla a cena, que é exibida evidentemente ainda sem áudio. Esse é um momento de 

descontração que acaba ainda por abaixar o filtro afetivo. Em seguida, os alunos veem a cena 

original e depois discutem o que se aproximou e o que se distanciou das propostas elaboradas 

por eles. 

Entendemos que as oportunidades de aprendizagem se potencializam com a atividade 

acima narrada, pois a partir de uma cena de pouco mais de um minuto de duração, os alunos 

exercitam a linguagem não verbal, escrevem e falam em italiano, negociam sentidos usam 

ativamente seus conhecimentos prévios de maneira livre, formulam hipóteses sobre o insumo 

apresentado e ouvem um diálogo em língua-alvo. Acreditamos, portanto, que tal atividade 

tenha sido capaz de maximizar as oportunidades de aprendizado conforme os preceitos de 

Kumaravadivelu. 

 

b) Minimizar desencontros perceptuais 

 

Pela natureza de nosso insumo ser de ordem audiovisual, é natural que, em muitos 

momentos, haja uma sobrecarga de informações de tipos diversos. Conforme alerta Amenós 

Pons (1999, p. 782), o professor precisa orientar a visão do aluno para os aspectos essenciais.  

Por isso, ao elaborar nosso material, procuramos identificar momentos em que uma cena 

pudesse ser de difícil compreensão e pensamos em estratégias para minimizar os obstáculos 

da percepção. Uma dessas situações foi uma sequência de cenas do primeiro episódio do 

filme, intitulado “A paixão” (p. 22, apêndice E). Nessa passagem, Tommaso e Giulia vão ao 

seu primeiro encontro, permeado de confusões. Ao fim, Tommaso para diante da casa de 

Giulia e eles se despedem. Embora Giulia já se tenha enternecido do rapaz, contraria seus 

sentimentos e diz a ele que eles podem ser amigos. Giulia desce do carro e Tommaso parte. 
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Pouco depois, Giulia o chama. O rapaz sai do carro correndo, e a alcança para beijá-la. Após o 

beijo, Giulia diz que só queria avisar que ela havia esquecido sua bolsa no carro. 

Dado que a sequência envolve momentos em que, enquanto a ação acontece, o som 

transmite o pensamento dos personagens, configurando o que Diadori e Micheli (2010, p. 

233) chamaram de relação paralela de som e imagem, isto é, “se as imagens se mostram 

independentes ou escassamente relacionadas com o significado transmitido pelas palavras” 
xcix, e que a cena do beijo teve como motivação um mal entendido, além de apresentar uma 

carga emocional grande, consideramos que as passagens acima descritas pudessem confundir 

o aluno. Assim, elaboramos quatro perguntas abertas que pudessem orientar o estudante para 

as questões mais relevantes: 

 No carro, os dois pensam sobre o que fazer. Tommaso quer ir ao cinema. 

Giulia, porém, quer jantar fora. Por que essa ideia não agrada Tommaso? 

 Quem é a moça na cozinha do restaurante? 

 Em que momento você acha que Giulia tenha mudado de ideia e tenha se 

apaixonado por Tommaso? 

 Quando Tommaso vai embora ao fim do primeiro encontro, Giulia o chama e 

ele a beija. Mas o que ela queria dizer de fato? 

 

Por mais que alguns alunos não consigam responder alguma das perguntas, ao ver as 

cenas, o momento de correção que se seguirá poderá esclarecer melhor a passagem, de modo 

que todos possam tomar conhecimento dos acontecimentos mais relevantes para a 

compreensão global do enredo. Acreditamos, então, termos contribuído para minimizar os 

desencontros perceptuais de uma sequência potencialmente de difícil compreensão conforme 

os pressupostos dessa macroestratégia de Kumaravadivelu. 

 

c) Facilitar interação negociada 

 

Selecionamos do material produzido por nós, uma passagem em que buscamos 

trabalhar a interação negociada. Esta sequência (p. 13- 17 do apêndice E) parte de uma das 

cenas do filme, na qual o personagem Tommaso, enquanto anda de lambreta pelas ruas de 

Roma, depara-se com um gato preto que cruza a via. Ao mesmo tempo, outra personagem, 

também com sua moto, segue na mesma direção que Tommaso, um pouco à frente, e para. 

Tommaso então imagina que a moça quer que o azar dela passe para ele, que cruzará o 
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caminho feito pelo gato. Acontece que a garota parou porque espera uma amiga, Giulia, para 

lhe dar uma carona ao trabalho. Nesse momento Tommaso se encanta por Giulia, que caçoa 

da superstição do rapaz, mesmo porque o gato preto, de nome Briciola, é seu próprio animal 

de estimação. 

A passagem cria a oportunidade de se discutir a superstição na Itália e ampliar o 

assunto para questões interculturais, em especial entre Brasil e Itália, mas também sobre 

outras culturas. A sequência se inicia com uma discussão sobre o que é superstição e 

scaramanzia, um termo para gestos e frases que afastam a má sorte, juntamente com as 

superstições mais comuns na Itália, por meio de imagens que o professor pode ir explorando 

com os alunos e contraponto às práticas brasileiras e de outras culturas. 

Em seguida apresenta-se um “teste” para descobrir o quanto se é supersticioso. Mais 

do que o resultado, o que importa são as informações mencionadas sobre as práticas 

supersticiosas e a reflexão dos alunos sobre suas próprias crenças. É possível ainda questionar 

que práticas não foram mencionadas e poderiam indicar atitudes supersticiosas. 

Passa-se então a uma leitura sobre o milagre de São Januário, patrono de Nápoles. Diz 

a tradição que o sangue do santo, guardado em duas ampolas, normalmente em estado sólido 

pelo tempo que se passou desde a sua suposta coleta, liquefaz-se em algumas ocasiões 

especiais, e isso indica bom augúrio para a cidade. 

A ideia é que os alunos discutam a linha tênue entre religião e superstição e produzam 

suas próprias definições desses conceitos a partir do que foi discutido anteriormente, de modo 

a não aceitar passivamente uma definição como a anteriormente mostrada, do dicionário, 

somente por seu caráter de autoridade, mas usar a língua para formular a própria compreensão 

que se tem sobre aspectos culturais presentes no cotidiano dos aprendizes a fim de 

desnaturalizar certos pressupostos. Mais uma vez a sensibilidade do professor, mediador, deve 

manter o clima de uma discussão saudável e respeitosa. 

Parte-se então para uma última leitura, um trecho escrito por Beppe Servegnini, 

aclamado jornalista e escritor na Itália e nos Estados Unidos, sobre a relação dos italianos 

com a superstição. O trecho pode ser discutido e em seguida é sugerida uma produção escrita 

propondo-se refletir, ao modo do jornalista, sobre a relação dos brasileiros com o mesmo 

assunto. Acreditamos, assim, termos promovido a interação negociadas nas diversas fases 

dessa sequência de atividades. 

 

d) Promover autonomia na aprendizagem 
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Em nosso material, talvez o momento em que mais se privilegie a autonomia discente 

seja a sequência final (p. 52-57 do apêndice E). Após a visão do filme, a exploração do 

vocabulário referente ao cinema e uma leitura sobre os diretores mais reconhecidos da Itália, o 

aluno é convidado a realizar um percurso sobre a resenha cinematográfica. Começa-se com 

uma leitura de uma resenha em italiano sobre o filme “Eu sou a Lenda”. Segue-se uma análise 

que os alunos devem fazer em duplas, completando uma tabela com as informações centrais 

sobre o filme e respondendo a questões sobre a opinião do autor do texto, seus argumentos e 

as curiosidades apresentadas sobre o filme. Em seguida, apresenta-se uma tabela com as 

informações principais sobre o filme Manuale d’Amore, semelhante à que os alunos 

preencheram, e outra tabela que os orientará a elaborar a resenha, que os estudantes devem 

completar com: os dados técnicos selecionados por eles sobre longa, a estrutura do filme, um 

breve resumo da trama, os aspectos positivos e negativos que consideraram, se eles o 

recomendam e a quem, além de fatos, curiosidades e outras informações sobre o filme. Por 

fim, os alunos elaboram individualmente suas resenhas. 

Em nossa concepção e conforme explicado por Kumaravadivelu, a autonomia do 

aluno se constrói. Não seria prudente pedir aos alunos a escrita de uma resenha sem discuti-la 

enquanto gênero textual. Assim, procuramos orientar a produção do texto a fim de que o 

aluno possa ter as ferramentas necessárias para avaliar criticamente, por escrito, a obra 

cinematográfica que acompanhou. Com essa atividade pretendemos também fazer com que os 

alunos sejam capazes de falar ou escrever sobre outros filmes em italiano que possam vir a 

assistir. Trata-se de um percurso que promove a autonomia discente de maneira gradativa. 

 

e) Estimular a consciência linguística 

 

Uma das sequências no material produzido, em que procuramos desenvolver a 

macroestratégia do estímulo da consciência linguística, se apresenta acompanhando a visão do 

terceiro capítulo do filme, “A Traição” (páginas 36 – 39, apêndice E). As atividades propostas 

tiveram como objetivo transcender a suposta transparência da língua em situações de 

comunicação, explorando uma problematização sobre como a língua pode ser manipulada 

para fins de afirmação de poder. 

Começa-se revisitando uma cena do filme recém-vista pelos alunos, que agora podem 

ler a transcrição do diálogo. Imediatamente há um exercício de vocabulário, em que os alunos 

devem buscar no texto os nomes dos objetos representados pelas imagens. Além da ampliação 
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do vocabulário, de forma contextualizada, o exercício se propõe a sanar possíveis 

incompreensões sobre a situação. 

Passa-se então à parte de reflexão sobre a língua, dividida em quatro tópicos. No 

primeiro se pergunta se uma das personagens usa o registro formal ou o registro informal da 

língua italiana, pedindo para que se apresentem justificativas para a conclusão a que 

chegaram. O segundo item faz a mesma pergunta, mas referindo-se a outra personagem. 

Espera-se que os alunos notem a assimetria no diálogo, pois uma das personagens, a motorista 

amante do marido da guarda de trânsito, usa o registro informal, enquanto a outra, a guarda de 

trânsito, mulher traída, seleciona o registro formal para situação. 

Em seguida segue-se uma explicação sobre o uso de formalidade e de informalidade 

em italiano, para dar insumo para a discussão do item 3: Explorar por que as personagens 

fizeram uma escolha em detrimento da outra. Ressalta-se que a resposta não é encontrada 

facilmente, já que a cena faz um uso bastante particular dessas estruturas, isto é, a relação de 

intimidade que as duas personagens demostraram ter em situações anteriores do filme, é 

substituída por uma relação de afirmação de poder. Pode-se inferir que a guarda de trânsito 

usa a formalidade tanto para afirmar seu lugar social em relação à motorista, como para 

demarcar um distanciamento na relação entre ela e a amante de seu marido. 

Durante a própria cena fala-se de abuso de poder na atitude da oficial. Por isso 

apresenta-se uma atividade de discussão em duplas a partir de várias palavras e expressões 

(como corrupção, vingança, bullying etc.) a fim de que os alunos busquem analisar a ação da 

personagem, tratando-se de um exercício de deslocamento e empatia. 

Por fim se propõe que os alunos criem, em duplas, diálogos em que a formalidade e a 

informalidade sejam usadas com objetivos que vão além de determinações pragmáticas 

generalizantes, isto é, que revelem uma função ideológica e social mais complexa. Dessa 

forma, além de ter refletido sobre o tratamento em italiano, os alunos são investidos de 

autonomia para não só acatarem as “regras sociais”, como fazem os MDs em geral, mas 

também saberem como podem subverter tais regras. 

 

f) Ativar a intuição heurística 

 

Ao produzirmos nosso material, notamos que a elaboração de hipóteses por parte dos 

alunos sobre o filme é uma estratégia de grande valia. Por isso, em nossa unidade introdutória, 

isto é, anterior à visão do filme, planejamos um percurso voltado para a estrutura de uso dos 

períodos hipotéticos em italiano (p. 5 - 11 do apêndice E). Após a contextualização do tema 
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amor, chega-se à menção de Romeu e Julieta como uma história de amor de referência. 

Apresentamos então um trecho da obra de Shakespeare em italiano com os períodos 

hipotéticos salientados. Discute-se a relevância daquela cena para o imaginário popular 

ocidental e em seguida começa-se uma análise das passagens salientadas.  

Os alunos são levados a completar tabelas e a responder perguntas manipulando as 

frases indicadas no texto, de modo a levar os alunos a inferirem a regra das estruturas do 

período hipotético bem como seu uso. Após esse percurso, pede-se que os alunos elaborem 

hipóteses a partir de algumas histórias de amor de largo conhecimento popular e situações 

imaginárias. Acreditamos assim, termos contribuído para ativar a intuição heurística dos 

alunos, levando-os a deduzir as regras de uso da língua eles mesmos, sem que as regras 

fossem passadas de maneira unilateral do professor/material ao aluno. 

 

 

g) Contextualizar insumo linguístico 

 

Em nosso material, um dos momentos em que procuramos trabalhar com o insumo 

linguístico contextualizado foi na exploração de uma passagem do quarto capítulo do filme, 

intitulado “O abandono” (p. 43 do apêndice E). Goffredo, após ser abandonado pela esposa, 

passa por um período de melancolia. Ao procurar se reerguer, compra em uma livraria o 

audiolivro “Manual do amor” com o tema de abandono. Nesse ponto, interrompemos a visão 

do filme para sugerir uma atividade.  

O enunciado, em italiano, diz: “Na sua opinião, que coisas o ‘Manual do amor’ 

aconselhará serem feitas em uma situação de abandono? E que coisas aconselhará serem 

evitadas? Coloque as ações abaixo no imperativo direto (tu), afirmativo ou negativo. (Se 

quiser, controle o apêndice nas páginas 58-62)”. São apresentadas então algumas ações no 

infinitivo acompanhadas de uma imagem que auxilie em seu significado. É apresentada ainda 

uma nota gramatical em forma de lembrete. Os alunos manipulam as informações em seu 

aspecto linguístico, mas guiando-se pelo contexto de abandono do personagem. Em seguida, 

acrescentamos: “Você teria outros conselhos? Quais?”, de modo que os alunos possam 

explorar possibilidades não previstas na elaboração do material. 

Além de suscitar uma discussão sobre o que se deve ou não fazer em uma situação de 

abandono, os alunos aprendem (ou revisam) o uso do imperativo de forma ativa e 

contextualizada, além de elaborarem hipóteses sobre as cenas seguintes, em que o 

personagem ouve o audiolivro e executa o que lhe é sugerido. 
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h) Integrar habilidades linguísticas 

 

Na elaboração de nosso material, buscamos realizar essa integração, como na 

atividade final do segundo capítulo do filme, intitulado “A crise” (p. 31 do apêndice E). Em 

grupos, os alunos deveriam assumir um novo papel no contexto do longa que estavam 

seguindo e debaterem: Um dos papeis é da protagonista Barbara, casada com Marco, mas em 

situação de crise matrimonial, enquanto os outros não inventados: um amigo do casal, que 

quer vê-los juntos a fim de manter a amizade com ambos; uma amiga de Barbara, que viu no 

relacionamento da amiga um afastamento entre elas e, por isso, quer vê-la longe de Marco; e 

um amigo de Barbara que é psicólogo, e está interessado em compreender melhor a situação, 

sem grandes julgamentos. Entendemos que a atividade integra as habilidades linguísticas, pois 

os alunos precisam ler as instruções sobre o próprio papel e dos demais participantes, fazer 

anotações sobre questões que serão levantadas durante a discussão em uma fase de 

preparação, falar em italiano para tomar parte do debate proposto e ouvir os colegas a fim de 

responder a eles durante a atividade. 

 

i) Assegurar relevância social 

 

No insumo fílmico escolhido, nos deparamos com uma cena em que uma das 

personagens, Giulia, está diante da Fonte dos Quatro Rios em Roma na posição de guia 

turística, explicando a um grupo as especificidades daquele ponto da cidade. A partir disso, 

propomos uma atividade em que os alunos assumissem a posição da personagem (p. 19 do 

apêndice E), mas não nos baseamos pelos pontos turísticos da Itália, como fazem os materiais 

comerciais, mas sugerimos que, em grupos, os alunos elaborassem uma explicação sobre 

algum ponto da cidade de São Paulo. Foram sugeridas cinco opções (Teatro Municipal, 

Edifício Altino Arantes – Banespa, Catedral da Sé, MASP, e Parque Ibirapuera), mas os 

alunos podiam optar por outro não representado, caso preferissem.  

Tal proposta surgiu da ideia de se considerar o contexto particular de ensino com que 

nos deparávamos: alunos paulistanos estudantes de italiano. Valorizar os aspectos culturais da 

comunidade a que os alunos pertencem é uma forma de assegurar relevância social. Ademais, 

é provável que o aluno passe pela situação de falar da própria cultura com um falante de 

italiano, e não é muito plausível que precise dissertar sobre pontos turísticos da Itália. 
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j) Aumentar a consciência cultural 

 

Procuramos nessa sequência (p. 45-46 do apêndice E) aumentar a consciência cultural 

ressaltando a importância da linguagem não verbal para a comunicação. O objetivo é refletir 

sobre os gestos italianos e brasileiros (além dos de outras culturas) e sobre sua importância 

para a comunicação. Assim, inicia-se com uma discussão sobre o estereótipo dos italianos 

como aqueles “que falam com as mãos”, passando pelos gestos italianos que os alunos já 

conhecem, de maneira a considerar o conhecimento prévio, e também por alguns gestos 

brasileiros. Espera-se perceber que alguns gestos são iguais ou semelhantes, enquanto outros 

são bem diferentes e podem levar a desentendimentos comunicacionais de caráter 

intercultural. 

Em seguida há uma atividade em que os alunos devem relacionar cada gesto italiano 

com uma frase também italiana correspondente ao seu significado verbal. Aqui o professor e 

os alunos podem ampliar a seleção apresentada. 

Só então os alunos são levados a ver uma cena do filme, na qual o personagem 

Goffredo vai a seu advogado porque sua ex-mulher, Margherita, quer lhe dizer uma coisa. No 

escritório, o advogado revela que ela não quer nada além dos esquis que estão com o ex-

marido, destruindo as esperanças deste de reatar o relacionamento. Assim, Goffredo pede que 

o advogado telefone à ex-esposa e lhe faça duas perguntas, e que ele estará em silêncio para 

ouvir as respostas. Os alunos veem esta cena orientados por duas perguntas abertas de 

compreensão. Essa etapa serve de introdução para a seguinte. 

Os alunos assistem então ao episódio do telefonema, mas sem o som. Como não 

podem falar entre eles, os personagens em cena se comunicam por gestos, o que dará os 

indícios para os alunos, discutindo em dupla, descreverem as reações dos personagens e 

suporem o que Margherita diz ao telefone. Só então os alunos têm acesso à passagem com 

som, para verificarem suas hipóteses. 

A sequência se conclui com um pequeno projeto. Em grupos os alunos devem escolher 

nove gestos brasileiros e se fotografarem executando-os, e escreverem as legendas em 

italiano. 
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4.2 Análise da avaliação anterior ao uso do material 

Elaborada a escala de avaliação e tendo-a disponibilizado na internet, colocamo-nos 

em contato com alunos e professores de italiano que seriam potenciais usuários do material 

produzido e a eles foi enviado um e-mail com uma mensagem padrão em que se solicitava a 

participação na pesquisa, apresentavam-se as instruções para se responder à escala e se 

disponibilizava o link para acesso à escala produzida, bem como o material elaborado sob a 

forma de arquivo em pdf. 

Desse modo, os participantes puderam analisar o material virtualmente e responder à 

pesquisa quando lhes foi mais conveniente. Como ocorre na maioria das pesquisas desse tipo, 

nem todas as pessoas contatadas responderam, sendo que o número de respondentes nessa 

fase da pesquisa foi 19, sendo 9 alunos e 10 professores , todos de italiano, conforme pergunta 

de triagem. Por se tratar de um instrumento qualitativo, o qual apresentou ainda a 

possibilidade de comentários em formato discursivo, o número foi considerado relevante para 

a pesquisa.  

Embora a elaboração da escala tenha sido bastante criteriosa, com todo o processo 

descrito na metodologia, o resultado não nos pareceu satisfatório, na medida em que 

encontramos comentários do tipo “Acho bem difícil responder essa pergunta.”, “Você quis 

dizer de cada tipo de texto ou de cada gênero de texto?” ou ainda “O que seria praticar a 

gramática e o vocabulário de maneira suave? Você considera essa ‘suavidade’ como algo 

positivo?”. 

Percebemos, portanto, que, apesar dos esforços para se elaborar uma escala de 

avaliação eficiente e sistemática, ela não se mostrou adequada por diversos motivos: ficou 

muito extensa (foram mais de 50 perguntas), abordou temas que só poderiam ser respondidos 

com o uso do material (como na pergunta: Em que medida o aluno é capaz de tomar 

consciência sobre o que aprendeu e o que ainda precisa aprender?), usou de termos pouco 

objetivos (como o adjetivo “suave” para se referir ao trabalho com a gramática e o 

vocabulário) e ainda falhou ao procurar alinhar uma terminologia que fosse capaz de 

contemplar respondentes e alunos e professores (como o uso de “tipo de texto” para se evitar 

o “gênero de texto”, entendido por nós como muito específico). 

Felizmente, deixamos para todas as perguntas um espaço para que os respondentes 

manifestassem essas inconsistências bem como outros aspectos que julgassem necessários. 

Assim, preferimos descartar, na análise dos dados, a resposta à escala graduada em si, mas 

mantivemos a análise do componente qualitativo da escala: os comentários dissertativos. 
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Reportaremos, portanto, os pareceres dos respondentes agrupados por seção da escala de 

avaliação. 

 

a) Apresentação gráfica 

 

No que diz respeito aos espaços em branco do material, cujo aproveitamento seria 

feito por anotações dos alunos durante as aulas, todos os respondentes professores os 

avaliaram como insuficientes, enquanto os alunos disseram que o material apresenta um bom 

espaço para anotações. Um dos respondentes escreveu a esse respeito: “Eu, como aluna, 

anoto bastante e, pensando nas eventuais anotações que faria, acredito que o espaço 

destinado a essa finalidade seja realmente muito bom. Embaixo das imagens, por exemplo, eu 

poderia anotar significado de coisas que não saberia...” 

Contrapondo-a ao perfil dos alunos potenciais, a diagramação do material foi 

considerada positiva, e os respondentes apreciaram a estrutura visual “simples e sucinta” o 

que chegou a “facilitar a leitura”. Um dos comentários tomou como fator positivo a 

diagramação não infantilizar o aprendiz, e foi mencionado como favorável a apostila ser em 

cores.   

Sobre o equilíbrio de imagens e textos nas páginas, a maioria considerou a 

organização harmônica. Houve, porém, dois comentários ligeiramente contrários que 

merecem nossa atenção. O primeiro, de um respondente professor, avalia: 

“Levando em consideração o público ao qual se destina o material, é 
possível que muitos achem que há excessos de imagens. Digo isso porque no 
período em que lecionei no Italiano no Campus era esse o comentário que 
muitos alunos faziam em relação ao livro Arrivederci.” 

Outro comentário, este de um respondente aluno, pondera que “a apostila deixa a 

desejar em ilustrações que auxiliam a compreensão da leitura”, embora os textos se alinhem 

com as imagens “não correndo perigo de ser caracterizado como ‘infanto-juvenil’.” Os 

demais comentários avaliam o uso de imagens e textos como equilibrada “seja ilustrando ou 

compondo a atividade.” Foi sugerido ainda que imagens fossem colocadas mais próximas das 

passagens de cunho gramatical. 

Sobre a fonte escolhida para o material, um dos respondentes, aluno, considerou-a 

particularmente “cansativa”, e outro, também aluno, julgou a fonte pequena em algumas 

partes do material, “por exemplo, página 16”. 

 



140 

b) Organização 

 

A organização do material como um todo foi vista positivamente. Particularmente a 

progressão das atividades direcionada pela trama do filme, seja por respondentes alunos que 

professores, como nos seguintes comentários: “Isso me chamou a atenção! A ligação entre o 

filme e os exercícios apresentados.” e “Nota-se uma interessante ligação e progressão entre 

os assuntos”. Provavelmente tais pontos de vista venham em oposição à progressão 

gramatical ou nocional-funcional dos livros didáticos de italiano. 

Sobre os alunos tomarem consciência acerca do que aprenderam e o que falta 

aprender, os comentários se direcionaram para as produções textuais  – “Se as partes de 

produção escrita realmente forem feitas, o aluno tomará consciência de seu aprendizado. É 

na escrita que é possível avaliar e organizar o que foi aprendido.” – e para o papel do 

professor “Acredito que depende de como o professor ministrará os estudos.” 

 

c) Linguagem nas instruções/explicações 

 

Um dos pontos tomado como conveniente foi o uso do “tu” nas instruções em geral. 

Os livros didáticos de italiano em geral usavam o “Lei”, pronome de cortesia, e atualmente 

apresentam o “voi”, pronome de segunda pessoa plural. Sobre esta questão, encontramos 

apreciações, seja de alunos, seja de professores, como: “É sempre interessante esta quebra no 

grau de formalidade, pois isso aproxima o aluno.”, “Gostei muito do grau de informalidade 

apresentado.” E ainda “Anch’io preferisco il ‘tu’ al ‘voi’.” 

Ademais, a linguagem foi tida como “clara e direta”, embora tenham sido apontados 

alguns problemas de correção ortográfica, sintática e de digitação, que procuramos corrigir 

antes do uso efetivo do material durante o curso de pilotagem. 

 

d) Adequação ao contexto de ensino 

 

O tema do filme, o amor, foi controverso na avaliação preditiva com os respondentes 

exclusivamente professores (os alunos não se manifestaram sobre este aspecto). De um lado, o 

tema amor foi levantado como universal e, portanto, adequado ao trabalho com os alunos. De 

outro, a proposta foi considerada “um pouco invasiva” na medida em que “as trocas entre os 

aprendizes são pessoais, mas em um nível mais genérico, o amor é algo profundo.” 
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Foi observado, por um respondente professor, a preocupação com a proveniência do 

aluno-alvo: “Bello, per gli esempi a volte usi il contesto brasiliano.”, embora a grande 

variação de idade dos alunos tenha se mostrado um agravante: “Como a idade dos alunos é 

bem variada, acredito que as particularidades de aprendizagem deles também são variadas.”, 

de modo que seria difícil avaliar se o material de fato contemplou as especificidades de cada 

aluno. De qualquer forma, o material foi visto como frutífero, podendo ser explorado ou 

modificado dependendo das especificidades de variados contextos: “O material é muito rico e 

abre um grande leque de possibilidades para o professor expandir os temas culturais e 

linguísticos.” 

Pensando na adequação em termos práticos, o material foi visto como pouco propício, 

pois o professor teria que dar conta de um programa ou de um livro não escolhido pelo 

docente e da apostila elaborada, mas foi considerado “que muitas partes do material possam 

ser usadas como um material extra que podem enriquecer as aulas de italiano.”  

 

e) Conteúdos/assuntos tratados 

 

O primeiro comentário, de um aluno, foi: “Apesar de trabalhar em cima de um filme, o 

material consegue trabalhar uma área bem vasta da língua.”, o que reforça nossa ideia 

anteriormente apresentada de que o filme é um insumo rico e condensado da língua alvo. O 

trabalho com os gestos italianos foi mencionado mais de uma vez como positivo.  

Todos os participantes que comentaram sobre a necessidade de materiais 

complementares são professores, e concordam que seria necessário elaborar materiais extras 

para a apostila, como vemos nos seguintes comentários: “O seu material é muito bem-feito, 

mas, como qualquer material, não poderia ser o único a ser usado nas aulas.” Ou “É possível 

que os alunos apresentem algumas dificuldades em determinados pontos gramaticais e o 

professor precise apresentar outros materiais.” 

No que diz respeito às possibilidades que o material apresenta sobre discussões 

críticas, os respondentes professores ressaltam que os temas das propostas de discussão 

“permeiam um certo lugar comum” ou que o tema “pode suscitar apenas questões 

superficiais”, enquanto os respondentes alunos evidenciam que tais discussões requerem o 

trabalho em grupo “e o material faz isso acontecer.” 

Sobre a capacidade de o material prender a atenção dos alunos, os respondentes, todos 

professores, pautam-se majoritariamente pelo insumo: “Acredito que a proposta de se 

aprender com um filme por si só já ‘prenda’ a atenção dos alunos”, “Fica sempre a vontade 
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de saber o que vai acontecer com os personagens”. Houve ainda considerações sobre o tema: 

“Todos têm uma opinião sobre a questão do ‘amor’.” 

 

f) Princípios de ensino-aprendizagem 

 

Sobre esse aspecto, houve comentários positivos sobre o desenvolvimento indutivo 

dos períodos hipotéticos, porém o material como todo foi visto como “bem guiado”, não 

fazendo com que o aprendiz “possa tomar consciência de ser responsável pelo seu próprio 

aprendizado”. Em termos da pedagogia pós-método, podemos afirmar com essas 

considerações que o material foi capaz de desenvolver a macroestratégia de ativar a intuição 

heurística, mas deixou a desejar na promoção da autonomia discente. 

 

g) Habilidades 

 

Os respondentes consideraram que as habilidades linguísticas foram desenvolvidas de 

maneira integrada: “Esse é um dos pontos fortes do material” apontou um dos respondentes, 

professor de italiano. Em especial, a língua falada em situações cotidianas foi considerado um 

foco do material, cujo insumo foi um filme, pois o aprendiz “tem poucas oportunidades de 

‘estudá-la’.”, o que nos leva a considerar que os aspectos linguísticos presentes na película 

sejam verossímeis, a despeito da língua presente em livros didáticos, como já apontaram 

Diadori e Micheli (2010). 

As atividades de produção textual, no entanto, foram vistas como pouco orientadas, de 

modo que a discussão sobre a linguagem nos diversos textos esteve claramente presente em 

apenas uma das produções: “Somente no último capítulo isso aconteceu.”. Apesar disso, os 

respondentes consideraram que em todas as atividades de produção, sejam escritas ou orais, 

os alunos têm a oportunidade de expressar seu ponto de vista e opiniões. 

 

h) Textos input 

 

Os respondentes observaram que a maioria dos textos são autênticos, de modo que os 

alunos tenham, naturalmente, desconhecimento de algumas palavras, mas que são adequados 

em geral à sua capacidade de compreensão. A variedade de gêneros textuais foi considerada 

“Um dos pontos altos do livro” com uma “diversidade da estrutura textual”, e por esse fator 

mesmo não cansam os aprendizes e lhes prendem a atenção. 
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i) Atividades 

 

Foi percebido que “a maioria das perguntas pedem a opinião e, por consequência a 

argumentação do aprendiz e isso já gera mais do que sim/não como respostas.”. Esse foi um 

dos objetivos do material, realizar perguntas abertas a fim de maximizar as oportunidades de 

aprendizagem nas atividades comunicativas. 

Sobre a participação do professor na discussão com os alunos, os respondentes 

mostraram que, apesar de as atividades favorecerem as “trocas de opinião” e a “discussão de 

ideias distintas”, “dependerá da iniciativa do professor em se colocar próximo aos alunos, 

motivando-os.” 

Embora o trabalho com o letramento crítico fosse um dos objetivos do material, um 

dos respondentes afirmou terem sido pouco trabalhadas as relações ideológicas na língua, 

sugerindo que uma oportunidade foi perdida, por exemplo, quando “no exercício de ligar 

‘zoccola’ com seu significado poderia se discutir a imensa quantidade de nomes terríveis 

para mulheres e nenhuma ou uma para homens (stronzo).” 

Foi reconhecida, porém, a recorrente oportunidade que o aluno tem em todo o material 

de experimentar a língua “nos momentos de escrever, ouvir e falar o italiano.”, e a variedade 

das atividades propostas, que permitem “descobrir no que cada aluno requer um pouco mais 

de atenção.”. Tal comentário nos parece autenticar o respeito aos estilos de aprendizagem dos 

alunos. Um respondente, porém, identificou um exagero “de atividades de completar lacunas 

(as de ascolto).” 

 

j) Aspectos culturais 

 

Foi novamente mencionado “outro ponto alto do livro”. Os respondentes alunos 

afirmaram que os aspectos culturais auxiliam na aproximação da língua. Mas se por um lado 

houve comentários de que a conexão entre culturas ocorresse “o tempo todo!”, por outro 

apontou-se que tal intercâmbio “só seria possível se os grupos também fossem 

interculturais.”. 

As atividades sobre os gestos italianos foram novamente apontadas positivamente e 

representativas da cultura italiana. 

 

k)  Comentários gerais 
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A fim de que os participantes da pesquisa se manifestassem sobre questões não 

consideradas ao longo da escala de avaliação, como já foi mencionado, deixamos um espaço 

para comentários gerais, que os respondentes usaram como mais lhe aprouveram. 

Foi mencionado, por exemplo, o uso “de textos ‘nativos’.”, que nós interpretamos 

como o uso de materiais autênticos, e a “intertextualidade empregada” com uma interessante 

“conexão entre filmes, obras literárias, aspectos culturais com o ensino da língua italiana”. 

A diagramação também foi um tópico recorrente, julgada como positiva e como uma 

contribuição “para a qualidade do material”. O tema “Amor” foi tido como cativante, e que 

cabe ao professor enxergar o material elaborado como ferramenta, e não como fim. 

Uma surpresa para um dos respondentes foi “o incentivo para que o aluno opine, crie 

novos finais, mude o roteiro da obra, isso de uma forma divertida e sutil.”. Um dos alunos 

respondentes disse que a proposta saiu de um ensino “convencional/abstrato” para uma 

“forma + conteúdo/concreto”. 

Um dos participantes, professor de italiano, afirmou “Gostei muito do material. Já 

trabalhei com o mesmo filme, mas não de maneira tão intensa, com tantas atividades e tantas 

possibilidades de ampliar conteúdos.” 

 

4.3 Análise da avaliação durante o uso do material 

Nesta seção, discutiremos e analisaremos os dados gerados pelos instrumentos 

utilizados durante a pilotagem do material. 

4.3.1 Notas de campo 

Este instrumento foi planejado previamente (vide seção 3.4.2.2.1) como um diário de 

campo, com um caráter extremamente subjetivo nas anotações da professora-pesquisadora e 

sem um formato pré estabelecido, ou seja, as anotações foram livres. 

Apesar de a versão final das notas de campo terem sido realizadas com o auxílio do 

computador, com o texto inteiramente digitado, seu formato foi originalmente manuscrito em 

um caderno para facilitar o registro em locais e situações nem sempre previsíveis e sem 

depender de energia elétrica ou baterias e de modo a registrar os dados antes que eles se 

perdessem na memória. 
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A primeira passagem das notas foi escrita anteriormente ao início do curso, de modo a 

relacionar as expectativas em torno das diversas questões envolvidas com o curso em seus 

âmbitos práticos, pedagógicos e técnicos. As demais foram produzidas poucas horas após o 

término das aulas, sempre no mesmo dia do evento, a fim de preservar as impressões originais 

das aulas. Como mencionado anteriormente, não houve formato previsto para tal instrumento, 

que foi planejado como diário de campo, de modo que a documentação seguiu o fluxo dos 

pensamentos misturando os mais variados aspectos.  

No entanto, após a realização das anotações, percebemos que o instrumento se 

configurou mais como notas de campo, e não como um diário de campo, por não apresentar 

de maneira relevante sentimentos, ansiedades e impressões, mas revelar anotações mais 

factuais, “experiências e observações que o pesquisador teve ao participar de forma intensa e 

envolvida” (EMERSON, FRETZ e SHAW, 2013, p. 362). Assim, tomaremos este 

instrumento como notas de campo daqui em diante. Sua utilidade se pautará mais pelas 

descrições das aulas que por reflexões subjetivas da professora-pesquisadora, embora a 

subjetividade jamais possa ser excluída nem mesmo das notas de campo. 

Os momentos de descrição foram empregados majoritariamente ao longo deste 

trabalho em todo momento a que se fez referência a acontecimentos ocorridos na sala de aula. 

Para uma análise específica, selecionamos as passagens menos descritivas, ou que nos tenham 

parecido relevantes, e a elas nos dedicaremos a seguir. 

A reação dos alunos ao receberem o material produzido na primeira aula do curso foi 

descrita pela professora-pesquisadora da seguinte forma: 

Quando os alunos começaram a observar o material distribuído, pude 
observar uma expressão de surpresa dos alunos. Enquanto folheavam o 
material vi que o visual agradava. (...) além do apêndice com conjugação 
verbal. Notei uma expressão positiva a esse respeito e uma troca de olhares 
entre alunos que já se conheciam (A3 e A10) em sinal de aprovação.  

Sheldon (1988), Mezzadri (2003), e Al-Busaidi e Tindle (2010) já haviam remetido ao 

papel relevante do cuidado gráfico de um material, de modo que a primeira impressão com o 

material que os alunos tinham em mãos foi positiva por seu aspecto, visto como agradável, e, 

conforme apontaram os autores mencionados, com um cuidado que mais se aproxima do 

caráter profissional das grandes editoras que daquele caseiro, muitas vezes presente nos 

materiais produzidos pelo próprio professor. 

A professora-pesquisadora pôde observar logo na primeira aula, e também durante as 

seguintes, que as atividades referentes à compreensão escrita foram ligeiramente prejudicadas 
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por não se preverem alguma técnica de compreensão global ou de aproximação dos textos por 

meio de esclarecimentos sobre gêneros textuais, como nos trechos que seguem, 

respectivamente das aulas 1 (texto literário em italiano da obra Romeu e Julieta) e 2 (texto de 

divulgação sobre a festa do patrono de Nápoles): 

Não sabiam dizer, por exemplo, se os amantes tinham se visto e se falado ou 
não. Faltou esclarecer as rubricas teatrais? Um exercício de compreensão 
após a leitura (verdadeiro ou falso, tabela para completar ou múltipla 
escolha)? Não sei bem, mas a compreensão foi certamente prejudicada. 

Acho que a compreensão global dos textos escritos ficou prejudicada por 
falta de exercícios de compreensão. 

No anseio de se maximizar as oportunidades de aprendizagem, foram privilegiadas as 

perguntas abertas, porém essa estratégia se mostrou pouco profícua por uma falta de 

compreensão global dos insumos textuais. Nessas condições, o aconselhável seria optar por 

técnicas de compreensão global, cujas perguntas não mais fechadas, e a partir delas ou 

simplesmente em seguida, realizar discussões com questões mais abertas. 

Na primeira aula, em que se desenvolveu um percurso indutivo sobre o uso dos 

períodos hipotéticos, a professora-pesquisadora registrou: 

Os alunos ficaram tensos com a análise e percebi que acharam difícil. 
Preciso identificar exatamente quais foram as dificuldades para poder 
melhorar a atividade. 

O primeiro percurso gramatical objetivou prover os alunos de ferramentas para 

realizarem hipóteses sobre o filme ao longo de todo o curso. Como se pode observar, as 

impressões da professora-pesquisadora sobre esse momento não foram positivas. 

Na segunda aula do curso, após a leitura do texto sobre o sangue de São Januário, 

patrono de Nápoles, foi realizada uma atividade incialmente em duplas e, posteriormente, in 

plenum, sobre as diferenças e semelhanças entre religião e superstição. Segue uma passagem 

das notas de campo a respeito dessa atividade: 

Ao fim da atividade, (...) perguntei a que conclusões os alunos chegaram. 
Alguns abordaram a questão de uma dominação institucional (Igreja – 
religião) em contraposição a uma disseminação popular da superstição. 
Outros relacionaram a superstição a objetos simbólicos. Perguntei se na 
religião não havia símbolos como na superstição. A3 comentou que o texto 
se referia à religião católica, e que há muitas religiões que não são 
apegadas a tais tipos de objetos. Percebi que a aluna tivesse talvez se 
ofendido por não concordar que uma religião (talvez aquela a que pertence) 
fosse comparada a práticas de superstição. Notei nesse momento que meu 
material fosse talvez enviesado ao reduzir as religiões à católica, mas ao 
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mesmo tempo foi capaz de gerar a discussão e possibilitar que a aluna 
expressasse seu ponto de vista. De qualquer forma a aluna foi muito cordial 
e gentil em suas colocações, respeitando a fala dos outros colegas. 

Nessa passagem percebemos que, na tentativa de oferecer uma oportunidade de 

trabalho com o letramento crítico com os alunos, ampliando sua visão de mundo, o material 

produzido acabou por fazer uma generalização sobre a religião, reduzindo-a à católica. As 

observações da aluna durante a aula revelam o quanto um MD pode transmitir interpretações 

engessadas ainda que involuntariamente, e que o momento da aula e a abertura de debate 

entre os alunos e com o professor como participante podem balizar essas questões 

potencializando ainda mais o letramento crítico. Essa atitude perante o MD retoma o 

aconselhado por Scheyerl (2012), quando propõe a desconstrução de paradigmas presentes no 

MD durante seu uso em sala de aula. 

Na terceira aula do curso, sobre uma atividade em que os alunos deveriam preparar a 

dublagem de uma cena, a professora-pesquisadora escreveu: 

Durante a atividade, A8 a interrompeu e comentou o quanto era interessante 
esse trabalho de ensinar a língua com um filme, e me perguntou se já havia 
trabalhado daquela forma antes. Vi que os outros alunos também se 
interessaram pelo assunto, então aproveitei o momento para contar um 
pouco como surgiu a ideia da minha pesquisa, o que lhes agradou. 

O que podemos notar é que a atividade de dublagem, dificilmente possível com um 

insumo que não o audiovisual escolhido, suscitou a discussão por parte do aluno em questão. 

Entendemos deste acontecimento que a atividade lhe agradou no sentido de que ele percebeu 

o quanto estava acionando seus conhecimentos e aprendendo outros por meio da atividade de 

dublagem, já explicitada neste trabalho como uma das mais complexas e completas dentre 

aquelas elaboradas. 

A respeito de uma discussão sobre a traição de uma personagem do filme, Ornella, 

houve as seguintes notas: 

Passei para os motivos da traição em relação à questão de diferença de 
gênero. Houve uma discussão interessante sobre as mudanças do papel da 
mulher na sociedade, A8 afirmou que agora ela “pode trair”, que não se 
trata mais de uma exclusividade de homem, mas que os motivos da traição 
não dependem do gênero, e geralmente são por falta de amor ou 
curiosidade. 
A3 lembrou-se do filme “Il gattopardo” para remeter à submissão da 
mulher no sexo e a influência da religião na vida amorosa. 

   



148 

Vemos na passagem que a discussão, sempre em italiano, aprofundou-se em questões 

sociais e que uma das alunas mencionou outro filme italiano promovendo uma 

intertextualidade que pôde enriquecer a discussão. 

Na mesma aula foi desenvolvida uma atividade lexical sobre os animais que viriam a 

ser mencionados nas cenas seguintes do filme. Sobre ela, segue o seguinte apontamento: 

Expliquei a atividade e disse que começaríamos do primeiro animal à 
esquerda no alto e seguiríamos no sentido horário. Os alunos foram dizendo 
os nomes relacionados com os dados. A5 lembrou do termo “scimmia” 
como variação de “primata”. A3 lembrou a expressão “pelle d’oca” 
quando chegamos na “oca selvatica”. 
Ao chegar ao tigre, A9 disse “il tigre”. A5 então disse “la tigre”. Expliquei 
que era um termo feminino, como acontecia também com alguns animais no 
português, mas não me lembrava de um exemplo. A8 então mencionou “a 
onça”, e os alunos entenderam, pois a questão ainda estava nebulosa. A11 
lembrou que também “zebra” era feminino, tanto no português como no 
italiano. 
 

Apesar de uma atividade simples, conectar a imagem do animal ao seu nome 

correspondente, os conhecimentos prévios dos alunos foram acionados, e houve uma 

discussão metalinguística relevante e que incluiu a L1 dos alunos. 

Na aula 4 houve o trabalho com uma música da trilha sonora do filme. Antes de uma 

exploração linguística da letra, foi pedido que os alunos fizessem hipóteses sobre o capítulo 

seguinte do filme, cujo início a canção sinalizava. Sobre esse momento foi registrado: 

Comecei então (...) indicando aos alunos que deveriam ouvir a uma música 
retirada daquele capítulo do filme, acompanhar a letra reproduzida no 
material e imaginar o que aconteceria naquela parte do filme. 
Toquei então a música e deixei que eles a ouvissem. Ao fim dela perguntei 
aos alunos quais eram suas hipóteses. Um aluno comentou que a namorada 
de um homem a deixaria, e ele acredita que ela voltará. Perguntei se eles 
achavam que ela iria voltar e todos responderam que não. A9 então disse 
que (citando um verso da canção) “nulla è cambiato”, então ela não 
voltaria, pois seria a mesma coisa, se algo tivesse mudado talvez ela 
voltasse. 

 

Nesse momento da aula os alunos fizeram hipóteses coerentes com a música, e 

acertaram a trama do filme. Mesmo que as hipóteses não fossem corretas, esse momento 

assegura a atenção dos alunos para a visão em seguida, pois eles querem verificar se 

acertaram ou não suas previsões. Trabalhar com trilha sonora ainda possibilita analisar a obra 

cinematográfica por um olhar mais complexo, em que todas as escolhas, inclusive das 

músicas, têm uma relação direta com o filme. 

Na última aula do curso, foram abordados aspectos do cinema italiano em geral. Após 

uma leitura sobre os principais diretores italianos, a professora-pesquisadora descreve: 
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Após as leituras, disse que era apenas uma breve introdução, para poder 
começar a ver filmes desses diretores. Comentei ainda que os textos não 
eram autênticos, mas foram produzidos com uma colega jornalista 
conhecedora de cinema em geral e italiana especialmente. Eles gostaram de 
saber que o texto havia sido produzido especialmente para aquele material. 
Ponto interessante para confrontar com a supremacia dos materiais 
autênticos. 
 

 Os textos tinham o objetivo de ampliar o repertório cultural dos alunos sobre os 

diretores. Não tendo encontrado um texto autêntico condizente com o objetivo proposto e o 

público a que se destinava, recorri a uma produção ad hoc, que foi muito relevante no 

contexto de ensino em que foi empregada. A recepção dos alunos também foi positiva. Ler 

um texto foi produzido especialmente para eles foi um elemento motivador. Assim, podemos 

observar um caso em que o texto didático foi mais adequado que o autêntico, o que nos 

remete à discussão teórica anterior. Tanto elementos autênticos quanto aqueles didáticos têm 

relevância pedagógica se adequados ao seu contexto de uso.  

4.3.2 Gravação das aulas de áudio e vídeo 

Como mencionado na metodologia deste trabalho, as aulas do curso piloto foram 

gravadas em áudio e vídeo. Por resultarem em muitas horas de registros audiovisuais, a 

transcrição de todas as interações se mostraria contraproducente. Por isso, optamos por ouvir 

e ver as gravações, selecionando as passagens de interesse para nossa análise e transcrevendo-

as posteriormente. A seguir, apresentamos as passagens transcritas e nossos comentários a seu 

respeito. 

A primeira atividade prevista no material consistiu em uma discussão em duplas, para 

a qual os alunos tinham como input algumas imagens. Eles deveriam decidir se se tratavam ou 

não de manifestações de amor e procurar definir o conceito. Trata-se de uma introdução ao 

tema do filme, de modo que essa atividade fez parte de uma fase de motivação e ativação dos 

conhecimentos prévios dos alunos. O resultado foram produções como a que segue: 

A3: A10, pensi che tutte queste immagini è amore? 
A10: Sì. L’amore è la diversa purificazione dell’amore. L’amore dell’uomo 
per la donna, l’amore di persone... 
A3: Dello stesso sesso... 
A10: Dello stesso sesso. L’amore per aiutare il prossimo, l’amore del padre 
per il figlio... 
A3: Padre e madre... 
A10: L’amore di una persona per varie. 
A3: Dove? 
A10: Qui! Sì! L’amore di varie culture, (...) l’amore religioso... 
A3: Penso che l’amore è volere bene qualcuno... 
A10: Sì... 
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A3: O qualcosa...Anche qualcosa, no? 
A10:No, no...sì...L’amore è una dimostrazione di qualcosa che può fare bene 
all’altro. Si può fare la vita dell’altra persona migliore. 
A3: O no! 
A10: No, stiamo parlando di amore! 
A3: Sì però c’è amore che non è reciproco e la persona può ri... 
A10: Rifiutare? 
A3: Rifiutare, non essere molto contento...Però... va bene, va bene, per me 
l’amore è un sentimento di volere bene l’altro però...come l’amore per il 
Brasile, è l’amore per una...non è una cosa, il Brasile non è una cosa, ma 
per le persone che abitano lì... 
A10: L’amore per la patria, l’amore per la natura... 
A3: Per i genitori...Tutti!Ma cos’è l’amore? 
A10: È tutto questo! No c’è una definizione per l’amore! L’amore è fare il 
vero bene, fare il bene per qualcuno, senza distinzione. 
A3: Va bene. Fare il bene però con il cuore...non obbligato. 
A10: No, no, stiamo parlando di amore, amore è amore, non stiamo 
parlando di interesse. L’amore è solidarietà. 
A3: Sì, è una cosa che ti fa bene, che fa bene all’altro...che può o no essere 
reciproco. 
A10: Na l’amore non aspetta ritorno. 
 
 

Esta atividade foi planejada propositalmente com algumas imagens controversas para 

o atual contexto da sociedade, a fim de suscitar uma discussão significativa. No entanto, nos 

surpreendemos com a aceitação unânime dos alunos sobre todas as imagens como formas 

legítimas de amor. Isso pode ter ocorrido por serem pessoas realmente abertas para a 

diversidade (ou que quisessem transmitir essa imagem), ou até mesmo pelas imagens terem 

sido legitimadas simplesmente por estarem registradas em um MD, retomando as discussões 

sobre a legitimidade e a estabilidade do MD, como um documento com uma força de afirmar 

conceitos com autoridade. 

Durante as gravações de atividades simultâneas em grupos da primeira aula, nos 

deparamos com comentários que revelaram um pouco da expectativa dos alunos em relação 

ao curso, com as frases que reproduzimos a seguir:  

 
(...) 
A10: Vai ajudar a gente pra caramba, viu? Só de ficar falando, entendeu? 
(...) 
 
A3: Penso che questo corso sarà molto buono per imparare a parlare in 
italiano. 
A11: Io parlo, ma... 
A3: Perché? Non fai italiano? 
A11: Ma non parlo. 
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 Notamos que os comentários acima, presentes nas gravações da primeira aula, 

confirmam as expectativas traçadas no estudo de perfil de nossos potenciais alunos, em que a 

grande maioria manifestou necessidade de falar a língua acima de qualquer outra habilidade 

ou competência. Inferimos, então, que a escolha de planejar diversas atividades em grupos 

para a produção oral em nosso material foi definitivamente acertada, e também reconhecida 

pelos alunos como tal. 

Em uma atividade, após uma cena de superstição vista no filme e uma leitura sobre o 

milagre do sangue de São Januário, patrono de Nápoles, os alunos são convidados a 

discutirem, em duplas, a fim de se chegar a uma definição de superstição e uma definição de 

religião. Seguem alguns trechos que consideramos relevantes dessa discussão realizada pelos 

alunos, simultaneamente, em duplas: 

 

Dupla 1 A8: Bene, io non ho visto nessuna differenza. 
A2: Nessuna? 
A8: Così così, per prima, la superstizione e la religione sono la stessa cosa. Perché la 
superstizione e la religione sono create dalla paura. La paura abita nella superstizione e 
nella religione. 
A2: Nella religione? 
A8: Sì, perché se non fai la cosa corretta, sei punito, da Dio.(...) E anche nelle due cose il 
mistero è presente. 
A2: Il mistero?Forse nella superstizione c’era una spiegazione prima, e ora non più. Ma 
nella religione no, non c’è spiegazione. È fede, non solo fede, è credenza.(...) Perché un 
miracolo non ha spiegazione. Con un gatto nero, forse una volta un gatto è passato e 
qualcuno ha avuto sfortuna, e così comincia. 
 

Dupla 2 A3: Penso che questa cosa di San Gennaro è una superstizione. Perché la religione c’è 
che vedere con la credenza in qualcosa, ma non bisogna avere qualcosa di concretto qui. 
A10:Non lo so... 
A3: È come una fede in qualcosa, ma non bisogna avere qualcosa materiale. 
A10: Sembra la cosa della santa sindone, non si può provare che è vero, non è vero. La 
scienza... 
A3: Non ha provato niente.  
A10: Una definizione...La superstizione è una credenza che nacque in altra generazione e 
che si passa avanti. 
A3: Come la religione?È molto simile! Come si definisce la religione?È una fede! Una 
fede... 
A10:In un essere superiore...  
A3:Con o senza una rappresentazione materiale, oggetti... 
P: Voi siete d’accordo una con l’altra? 
A3: Sì, non c’è una chiarezza... 
 

Dupla 3 A5:Allora, secondo me la religione è piena di superstizione, ma non tutte le superstizioni 
riguardano la religione. 
A9:Sono due cose popolari, no?Una che parla della fede, ma c’è una ricerca di tutti i 
preti della chiesa. 
A5:Ma questo testo che abbiamo letto? È religione perché c’è il prete, ma secondo te è 
anche superstizione?O è solo religione? 
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A9: Penso che sono cose diverse. Non è una cosa del quotidiano, è di un mistero. 
A5: Perché ci sono persone cattoliche che non credono a queste cose. È un po’ difficile 
ragionare su questo. 
A9: È perché qui la chiesa parla che devi credere. 
A5: È un obbligo credere? Va bene. Ma questa è una superstizione collegata alla 
religione.  
A9: La superstizione è una cosa che nasce con il popolo. E qui ci vuole uno scienziato, 
che dice “No! È vero! Questo sangue è qui!”. 
A5: Ma le persone credono senza sapere se è vero o no. E la superstizione? 
A9: Sono cose in cui le persone credono o perché hanno paura o perché portano sfortuna. 

 

Podemos notar que nos três diálogos acima os alunos discutem em italiano uma 

questão que os coloca em dúvida, em que há uma lacuna de opinião e eles devem estar de 

acordo. Trata-se de uma oportunidade real de uso da língua para uma negociação de sentido 

significativa, e que ao mesmo tempo desenvolve o letramento crítico na medida em que os 

alunos são levados a sair do senso comum e enfrentarem um estranhamento sobre algo antes 

aceito sem questionamentos. Acreditamos termos alcançado os objetivos de maximizar a 

oportunidade de aprendizagem; assegurar relevância social, por meio de uma interação 

significativa; e desenvolver o parâmetro da possibilidade por meio do letramento crítico. 

O trecho a seguir corresponde às hipóteses dos alunos a respeito da continuidade de 

uma cena do filme: 

P: Allora, noi abbiamo visto l’inizio del film. L’ultima cosa che succede 
cos’è? 
A2: Numero del telefono... 
A5: Giulia l’ha fregato. 
P: Giulia ha fregato Tommaso, sì! Ha dato il numero di telefono sbagliato. 
Ha ingannato. 
A10: Ha dato il numero sbagliato. 
A5: Sì, apposta... 
P: Apposta secondo te? 
A5: O forse lui ha preso sbagliato, ma ha dato apposta secondo me. 
P: Ok... E secondo voi che succede dopo questo? Che succederà. 
AA: ((inc.)) 
A5: ((inc.)) per prendere lei, per fermare forse l’autobus. 
P: Fermare l’autobus? 
A4: Per il numero giusto. 
A8: Prende la moto e va... 
A4: Corre! 
A8: Per seguire... 
P: Seguire l’autobus? 
A3: Segue lei... 
P: La segue. (...) 
A5: Oppure la aspetta lì dove lavora e fa finta che è un turista e chiede 
qualcosa...Perché siccome lei fa la guida, forse sarà con i turisti... 
A3: Ah! La segue! 
AA: La segue!! 
A4: Vedremo! 
A10: Lui chiede il numero corretto. 
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P: Allora vediamo cosa succede davvero. 
((gli studenti guardano il brano del film)) 
P: E allora? Avete immaginato molto bene cosa succedeva. 
A4: Sì! 
P: Avete previsto benissimo! Sì! Ha fato anche finta di essere um turista per 
chiedere un’informazione. 
A5: Sì, però non parla in inglese come lei... 
AA: ((risate)). 
 

Podemos notar que a realização de hipóteses sobre a trama do filme se mostra uma 

atividade muito profícua. Quase todos os alunos tomaram a palavra voluntariamente para dar 

uma sugestão. Percebe-se ainda a argumentação dos alunos para justificar suas hipóteses em 

consonância com as passagens já vistas do filme. Durante a visão do trecho mencionado, os 

alunos riram e se olharam quando notaram que ocorria algo que haviam previsto. De fato os 

alunos previram exatamente o que ocorreria a respeito dessa passagem, em outros momentos 

semelhantes as previsões não se verificaram. De qualquer forma, realizar hipóteses antes da 

visão potencializou a atenção dos alunos e os aproximou do insumo fílmico. 

Na terceira aula foi realizada uma atividade em que os alunos, em duplas, deveriam 

dublar criativamente uma cena. Trata-se de um trecho em que marido e mulher, em crise, 

conversam ainda na cama, pela manhã. Seguem os diálogos elaborados pelos estudantes: 

 
Grupo 1 A9: Buongiorno! Mi sono svegliata. Svegliati. Fuori c’è un bel giorno. 

A11: Non mi disturbare. 
A9: Ma perché? Siamo in una bella vacanza! Sveglia, no? È un bel posto! Ma che 
succede? Cosa ho fatto? Perché sei nervoso? Facciamo la colazione insieme! Dai! 
A11: Sono stanco. 
A9: Perché? Va bene, me ne vado. Oddio, io faccio tutto per lui e quando chiedo 
qualcosa, lui non fa. Sono stanca! 
A11: Oddio, io faccio tutto per lei, gli uomini fanno tutto che le donne vogliono. 
A9: Che cosa devo fare? 
 

Grupo 2 A5:Svegliati, Marco! Svegliati! Facciamo qualcosa diversa. Per esempio un’altra festa 
di matrimonio. Perché siamo in crisi e io ti amo! 
A8: ((inc.)) ma così per nulla? 
A5: Non per nulla! 
A8: Stiamo insieme per molto tempo. 
AA: ((risate))  
((gli studenti si perdono nel tempo)) 
A5: Vedi! Tanto tempo insieme ma sono qui da sola! Cosa faccio? 
A8: Lei è pazza! Spende molto, come tutte le donne! 
A5: Vedi? Lui è così! 
 

Grupo 3 A2:Svegliati, Marco! Andiamo a fare la colazione! 
A6: Non disturbarmi! 
A2: Facciamo una gita al mare. Oggi il giorno è bello! Svegliati, Marco! 
A6: Lasciami! 
A2: Andiamo via! Il sole è già nato! 
AA: ((risate)) 
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((gli studenti si perdono nel tempo)) 
A6: Vai da sola. Io preferisco dormire. 
A2: Andiamo! Che cazzo di uomo! Non vuole fare niente insieme, sono sempre da sola! 
A6: Sono arrabbiato perché lei insiste in fare cose che non voglio. 
A2: Stiamo facendo questo viaggio per migliorare il nostro matrimonio, però non vedo 
il suo impegno! 
 

Grupo 4 A1: Marco, Marco! Svegliati! 
A4:Io sono stanco. Voglio dormire. 
AA: ((risate)) 
((il personaggio non aveva detto niente)) 
A1: Andiamo a parlare! 
A4: Sono stanco! 
A1: Per favore, Marco, parliamo un po’. Facciamo una gita! Al mare! 
A4: Sono arrabbiato! Non mi piace! 

 

Notamos que os alunos foram capazes de usar seus conhecimentos prévios para 

realizar, a partir de uma negociação de sentidos, diálogos coerentes com as expressões faciais 

e a linguagem verbal presente na cena. O vídeo do momento de apresentação de cada grupo 

revela descontração, por se tratar de uma atividade com viés lúdico. Consideramos que a 

prática potencializou a possibilidade de aprendizagem e foi capaz de abaixar o filtro afetivo 

dos estudantes. 

Em uma das cenas do filme, há um diálogo assimétrico, em que um personagem usa o 

registro formal, e outro, informal. Após uma discussão dos motivos que levaram a tal 

diferença, os alunos foram convidados a elaborar um pequeno diálogo em que a relação 

também fosse assimétrica. Segue uma das produções desta aula: 

A5:Buongiorno, signora Rossi. 
A2: Buongiorno, Gigio! 
A5: Stavo giocando a calcio e la palla è volata attraverso la Sua finestra. 
A2: Allora ho capito che sei stato tu a rompere la mia finestra. 
A5: Scusi, signora Rossi, chiederò al mio papà di sistemarla presto. 
A2: Va bene, Gigio, ecco la tua palla. 
A5: Grazie! 
 

Os alunos esclareceram que a situação criada se justificava pela diferença de idade 

(uma senhora idosa e um menino) e por uma relação de poder (a senhora tem mais poder que 

o menino, que quebrou a janela da senhora). Assim, a senhora usou o registro informal, 

enquanto o menino usou o registro formal. Com essa atividade, foi possível estimular a 

consciência linguística sobre os usos dos registros apontados, e assegurar a relevância social 

por discutir as relações de poder em que a língua está embebida. 

Em um determinado momento do filme, em que o personagem Goffredo compra o 

capítulo “O Abandono” do audiolivro “Manual do Amor”, os alunos são levados a pensar 

sobre que conselhos encontrarão nas próximas cenas. No material são oferecidas algumas 



155 

imagens e suas respectivas ações. Os alunos devem colocar as ações no modo imperativo em 

duplas, mas decidindo se será afirmativo ou negativo. Trata-se de uma atividade centrada na 

forma (há inclusive indicações sobre o imperativo direto na página, para os alunos), mas com 

uma atenção também ao significado, pois os alunos devem decidir que conselhos deverão ser 

positivos ou negativos no contexto do filme. O excerto transcrito a seguir se refere à parte 

final dessa atividade em que os alunos devem pensar a outros conselhos além dos propostos. 

 
P: Allora, voi avete pensato ad altri consigli che dareste a una persona 
abbandonata? 
A4: Leggi un buon libro. 
P: Bene! 
A6: Pensa di più sul tuo rapporto per capire cos’è sucesso. 
P: Certo! Che altro? 
A2: Conosci gli amici degli amici.  
P: Bene! Come avete pensato per Barbara, no? 
A9: Non perdere la speranza. 
P: Non perdere la speranza, sì! 
A2: Non sentire canzoni romantiche. 
A11: E neanche guardare i film! 
AA: ((risate)) 
P: Che altro, qualcos’altro? 
A3: Va’ a parlare con gli amici. 
A9: Sta’ a cuore aperto. 
A6: Ritorna a casa della mamma! 
AA: ((risate)). 
P: Almeno non mangerà da solo! 

 

Apesar de a atividade ter sido inicialmente prevista com um formato fechado, uma 

segunda etapa aberta possibilitou a prática gramatical exercitada anteriormente de maneira 

mais livre e criativa. Verificamos que os alunos não se limitaram, portanto, às possibilidades 

previstas pelo material e puderam se concentrar seja na forma, seja no significado, além de 

poderem trabalhar hipóteses sobre o que aconteceria em seguida no filme, potencializando a 

atenção. 

Na aula seguinte, de fato, ocorreu um diálogo expressivo sobre esse estudo. Após uma 

atividade em duplas, em que sugeri que os alunos trocassem de colegas para aproveitar 

melhor as interações, ocorreu a seguinte cena: 

P:Bene! Avete chiacchierato per più o meno 15 minuti. Bravi! Potete 
tornare al vostro posto. 
A9: ((per A5)) Ritorna al tuo posto! 
AA: ((risate)) 
A5: Hai visto, A11? 
P: Ma guarda! 
A5: Adesso tu devi essere qui e fare l’insegnante! L’ordine! 
A9: Io sto usando l’imperativo! 
P: Hai usato bene! 
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A5: Solo esercitando! 
P: Solo una pratica? 
A2: Come si dice “ciúmes”? 
P: Gelosia. 
A2: È gelosa. 
A9: Io sono gelosa del mio nuovo amico. 

 
O momento de descontração foi resultado de um pedido em tom autoritário, mas 

também de brincadeira, que o uso do imperativo pela aluna suscitou (primeiro realce do 

excerto). Mas o mais relevante foi o apontamento da própria aluna sobre sua escolha 

linguística, remetendo aos trabalhos da aula anterior (segundo realce do excerto). Esse 

episódio atesta que nossa atividade foi capaz de estimular a consciência linguística daquela 

aluna, e possivelmente dos demais, sobre o uso do imperativo em italiano. É ainda relevante 

notar a troca de papéis que o aluno A5 sugere. Pelo fato de A9 ter usado um imperativo, sua 

ação estaria mais condizente com o papel do professor, que tradicionalmente dá as ordens em 

sala de aula. Esse evento nos faz refletir sobre a hierarquia pautada pelo caráter autoritário 

ainda presente na sala de aula em geral.  

O fragmento a seguir ocorreu por meio de uma atividade prevista como introdução a 

uma cena do filme, em que os gestos são particularmente importantes: 

 
P: Facciamo una riflessione sui gesti italiani. È molto comune sentire che 
gli italiani parlino con le mani. Siete d’accordo? 
AA: Sì. 
A2: Totalmente. 
P: Voi conoscete qualche gesto italiano? 
A9: Questo ((e mostra la mano con le dita unite in su)) 
AA: ((risate)) 
P: Che vuol dire questo? 
A4: Anche questo ((mostra l’indice sulla guancia)) Buono, molto buono, no? 
P: Sì! Altri? 
A5: Andare via ((fa il gesto italiano corrispondente)). 
P: Sì! Anche fare le corna che abbiamo visto alcune lezioni fa. 
A5: Sì! La scaramanzia! 
P: Sì! Appunto! Altri? 
A3: Macché! ((e fa il gesto com le due mani con le dita unite in su)). 
P: Vedi! Accompagna anche la frase! Vedete! 
A9: I giocatori di calcio fanno sempre così! 
A5: Anche “che me ne frega” ((e fa il gesto con la mano sotto il mento)). 
P: E invece, ci sono gesti brasiliani? 
AA: ((silenzio)) 
P: Dai, anche noi usiamo qualche gesto, no? 
A5: La “figa” ((e fa il gesto corrispondente)). 
A4: Il positivo ((e fa il gesto corrispondente)). 
A5: E questo in Italia corrisponde al numero “1”. 
P: Anche i tedeschi fanno così. 
A5: Come in quel film “Bastardi senza gloria”. 
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P: Esattamente, c’è una scena magnifica per mostrare questa diversità. 
Avete visto questo film? 
AA: Sì! 
A3: Ah sì! “Arrivederci” ((con l’accento di Brad Pitt nel film)). 
AA: ((risate)) 
A5: Ma come mai è italiano con quell’accento? 
P: È, perché lì c’è uno che fa finta di essere tedesco e chiede tre bicchieri ((e 
indica il numero con l’indice, il medio e l’anulare)). In questo gesto lui 
mostra che non è tedesco, dovrebbe essere così ((e indica in numero con il 
pollice, l’indice e il medio)), e si vede subito che lui non è tedesco e succede 
un casino. 
A5: E gli italiani fanno lo stesso. 
P: Anche qui in Brasile se tu chiedi alle persone “Come cominci a 
contare?” ce ne sono alcune che fanno così. 
A9, A5, A4: No! 
P: Voi tutti fate così? ((mostra l’indice)) Guarda! ((indica A11)) lei non lo 
fa! Fa come gli italiani! 
A11: Sì, io comincio così! 
AA: ((risate)) 
A5: Allora tu non sei brasiliana! 
AA: ((risate)) 
A2: Qui, questo è “va bene”! 
A9: E in inglese è così “Ok!” ((e indica la mano con il pollice e l’indici 
uniti)). Ma in Brasile, questo... 
A5: Una volta era, ma oggi non è più. Oggi è questo dito che... ((indica il 
dito medio)). 
P: Anche il dito medio in Italia è uguale, eh? 
A5: Una volta ho fatto così ((indica una mano in pugno con l’altro braccio 
sulla parte anteriore dell’altro)). 
P: No! Questo gesto qui è anche infantile, ma in Italia no! 
A9: Che significa? 
P: È offensivo, è la stessa cosa che mostrare il dito medio. 
A5: Allora mai fare così! (...) 
P: E allora perché usiamo i gesti? Non bastano le parole? 
A1: Per rafforzare. 
A2: O sostituire una parola. 
A5: È comunicazione, porta un significato. 
P: Sì, è una comunicazione non verbale. 
 

Podemos perceber que a conversa acima se tornou uma ocasião notável para se 

discutir tanto a linguagem não verbal como as relações interculturais a esse respeito. 

Acreditamos que o material tenha propiciado este rico momento de interação por apresentar 

perguntas abertas, em que as respostas não são conhecidas previamente. Notamos ainda que a 

professora faz parte da conversa, ainda que com alguns aspectos que denotam sua posição, 

mas como mais uma participante, dissipando as sutilezas hierárquicas que poderiam dificultar 

a interação. Acreditamos ter alcançado nosso objetivo com essa atividade, pois a consciência 

cultural foi elevada e discutida, de modo ainda a proporcionar ao aluno a oportunidade de 

transitar por culturas de outros países além da Itália (Brasil, Alemanha e Estados Unidos), 

remetendo inclusive a outra produção cinematográfica. 
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Em uma cena do filme, o personagem Goffredo ensaia um discurso para fazer quando 

encontrar sua ex-mulher. O trecho foi transcrito e os alunos deveriam completar a passagem 

com as preposições, que foram retiradas. Segue um trecho da discussão de um dos grupos: 

 
A5: Anteponendo sicuramente il mio lavoro “sopra”? No, “su”? 
A3:Su, “embaixo”, no? 
A5: No, “sopra”.  
A9: “sul. 
A3: “sotto”. 
A5: No, “sotto” è così ((indicando giù)). Il mio lavoro “sopra”. 
A3: “a” certe tue esigenze. 
A5, A9: Ma io mi rifiuto... 
A3: “a” credere, no? 
A5: “a” credere o “di” credere?Rifiutarsi “a” credere? 
A3: Non lo so. 
A5: mettiamo “a”, mettiamo “a” perché “di” sarà brasiliano. (...) “con” 
alti e bassi... 
A3: “con” o “tra”? (...) 
A5: meglio “con”? (...) oppure se c’è uma terza persona che si è 
intromessa... Ma lui sa che c’è Paolo! 
 

Consideramos que a atividade contribuiu para ativar a intuição heurística dos alunos. 

Não foi feita previamente nenhuma explicação sobre preposições, mas, pelo nível linguístico 

exigido como pré-requisito para o curso, certamente os alunos já estudaram, se não todas, 

algumas delas. De maneira colaborativa os alunos foram testando suas hipóteses para 

completar o trecho. Além disso, ressaltamos que o insumo linguístico com o qual foi 

trabalhado está contextualizado, de modo a favorecer a compreensão do texto e auxiliar na 

reflexão gramatical. Este fator é evidenciado no trecho em realce, pois o aluno faz um 

comentário que só seria possível com o contexto da trama do filme. Após a atividade, os 

alunos ouviram e viram a cena para verificar as preposições. 

Evidentemente outras produções orais foram registradas e poderiam ser comentadas 

neste trabalho, entretanto, para não estender mais o texto, preferimos concentrar nossa atenção 

apenas nos trechos já apresentados. As demais produções dos alunos, que foram escritas, são 

abordadas a seguir. 

 

4.3.3 Output dos alunos 

Para se ter acesso à produção dos alunos, toda vez que era proposta no material uma 

produção oral, como já foi mencionado, os gravadores eram distribuídos para que se 

registrasse o output oral dos alunos. Quando a produção era escrita, em classe ou como tarefa 

de casa, as produções foram digitalizadas (quando entregues em folhas separadas), salvas 
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como arquivo de texto (quando os alunos preferiram enviara produção por e-mail) ou 

fotografadas. Todas as produções foram posteriormente transcritas.  

Tods as produções escritas dos alunos foram corrigidos pelo propósito pedagógico do 

curso, mas os registros mantidos para a análise carregam suas características originais, ou 

seja, sem as correções. A identificação dos alunos se dá da mesma forma que a usada na 

transcrição de trechos da aula. 

A primeira produção proposta foi realizada em sala de aula logo após uma primeira 

atividade comunicativa que se propunha a discutir quais imagens apresentadas no material 

representavam o amor e como esse sentimento poderia ser definido. A comunicação ocorreu 

inicialmente em duplas e depois se passou a uma discussão com a sala toda.  

Segue-se então uma proposta em que os alunos partiram do início de um texto de 

Andrea Cappellano, em que o autor projeta seu tratado De amore anunciando sobre quais 

aspectos desse tema irá tratar. Os alunos são convidados a continuar o texto do autor 

desenvolvendo os itens mencionados. Embora o autor se concentre no amor romântico entre 

duas pessoas, os alunos em geral fizeram uso do que foi discutido anteriormente, abrangendo 

a definição de amor, e se valeram de vocabulário usado na discussão. Seguem alguns trechos 

das produções dos alunos sobre esse aspecto: 

 

Quadro 6 - Trechos da produção 1 sobre a abrangência do termo "amor" 

Aluno Trecho da produção 1 

A2 

“L’amore è un sentimento tra persone che si piaciono senza aspettare qualcosa di 

ritorno. Questo anche può essere tra gli animali e le cose come la natura, la patria e 

anche tra persone sconosciuti.” 

A4 

“Penso che l’amore è unico, si pò amare, figli, amici, mamma, papa, natura, 

animale, posso dire dell’amore per nipote per me più grande di figli senza 

esplicazione.” 

A5 

“Innanzitutto, bisogna sapere che ci sono diversi tipi d’amore. (...) L’amore può 

essere quello più sublime, come quello di una mamma verso suo bimbo, senza 

chiedere niente in ricambio, oppure quello più vicino alla passione, quando due 

persone non ragionano bene e fanno quello che il cuore li ordina.” 

A11 

“Ci sono diversi tipi d’amore. (...) L’amore può esistere tre le tutte persone perché ci 

sono diversi forme d’amore e diversi forme d’amare anche. Gli effetti d’amore sono 

diversi: felicità, solitarietà, pace e più amore.” 
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Com esses trechos da primeira produção dos alunos, podemos afirmar que as primeiras 

atividades surtiram o efeito desejado de ampliar a visão de amor para além do amor romântico 

entre duas pessoas de sexos diferentes, do senso comum. Os efeitos da atividade anterior 

podem ser observados na medida em que as imagens são reconhecidas nos textos dos alunos, 

como a menção ao amor pela natureza, de uma mãe pelo filho, dos animais e pela pátria, além 

da recorrente menção ao fato de que existem vários tipos de amor. 

Durante a produção oral, um dos alunos, por sua formação acadêmica, levantou uma 

discussão com tom mais filosófico, como podemos observar em sua produção, transcrita 

integralmente a seguir: 

 

Quadro 7 - Trecho da produção 1 com referência a discussão oral precendete 

Aluno Produção 1 

A2 

L’amore è il sentimento più diverso dei tutti altri sentimenti che ha nell’uomo. 

Comunque ci sono molti definizioni a respetto del lui. Però noi siamo visto che c’è un 

sentimento particular, del’amore, in cui le persone sentono una cosa vicina 

all’eternità, come un pensamento senza fin che si mantiene o si finita. 

Mas la domanda che noi facciamo è dove abita questo sentimento? Come se lo inizia, 

ossia, sboccia nel corpo o nell’anima? 

Ben, prima volta fissiamo che l’amore habita nella razione, nell’afetacione di 

pensamento dell’uomo, cosi le senzacione del eternità come Dio o Liberta. 

Comunque le persone adesso si perdono e non vedono alcuni realità della vita 

comum, della vita pratica. Ecco la trappola del’amore.  

Seconda volta ritorniamo al lugare dove nasce l’amore. 

Per prima si iniziò nel corpo quando due corpo se avistono. Questo momento se può 

dire c’è solo la passione. 

La parola passione è derivi della parola páthos (grego) che significa corpo. “La 

mente è l’idea del corpo”. Como ha detto Spinoza, la seconda volta lui va ditro per 

la razione e vive l’eternità longono delle sensazione corporale. 

 

Percebemos que sentiu-se livre para usar seus conhecimentos prévios para a produção, 

e que o tema amor foi universal o bastante para que todos os alunos pudessem ter o que dizer 

a respeito. 

A segunda produção do curso foi proposta ao fim da primeira unidade do material, que 

corresponde também à primeira aula do curso. Após a reflexão linguística dos períodos 
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hipotéticos a partir da história de Romeu e Julieta, da apresentação do filme “Cartas para 

Julieta” e da tradição de enviar cartas a Julieta na cidade de Verona, a fim de obter conselhos 

amorosos, propomos no material que os alunos respondessem a uma carta, enviada pela 

protagonista do filme mencionado. 

Embora não tenha sido pedido nenhum uso linguístico particular, alguns alunos 

usaram as estruturas dos períodos hipotéticos estudada, ou ainda apenas o modo condicional 

para dar conselhos, também abordado em aula, como pode ser observado nos trechos de 

produções a seguir: 

 

Quadro 8 - Trechos da produção 2 com uso de períodos hipotéticos 

Aluno Trecho da produção 2 
A3 “Se va via con lui molte problema possono diventare.” 

A4 

“Mi stai chiedendo un consiglio che dovrebbe fare con che sta succedendo con voi. 

Spero di aiutarci. Si voleve bene a Lorenzo, e suoi genitori non approvano, dovrebbe 

dialogare.” 

A5 

“Se non era sicura, perché hai combinatto di scapare con lui? (...)Se io fossi te, 

ritornerei a Londra e dimenticarei perché questo tipo di opportunità appaiono solo 

una volta nella vita.  

Anche se tu lo cercassi, lo spiegassi cosa era successa, ci sarebbe sempre un dubbio 

nell’aria.” 

A9 “Penso che dovresti cercare da lui e spiegare cosa è sucesso nel tuo cuore.” 

A10 “Secondo, se non lo ama, se ne va.” 

A11 “Se c’è qualcosa inviatemi un altra lettera.” 

 

O uso dessas estruturas nos parece significativo, pois o aluno vê no momento da 

produção escrita um espaço para experimentar a língua e fazer suas hipóteses acerca da língua 

italiana enquanto sistema, já que não foi exigido no enunciado o uso dos períodos hipotéticos, 

tratou-se de uma tarefa livre: responder a uma mensagem em que um problema de cunho 

amoroso é relatado. 

A terceira produção foi pedida na segunda aula e, consequentemente, no segundo 

capítulo do material, e teve como tema a superstição dos brasileiros. O assunto surgiu de uma 

cena do filme, em que um dos personagens, Tommaso, demonstra superstição com um gato 

preto. Após uma discussão sobre algumas superstições italianas e a contraposição com os 

rituais religiosos, apresentou-se um texto de Beppe Severgnini (2014) tratando da superstição 
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dos italianos, e propomos aos alunos que elaborassem um texto similar sobre a superstição 

dos brasileiros. 

O objetivo foi que, a partir da discussão sobre a cultura do outro (italiana), os alunos 

refletissem também sobre a própria cultura (brasileira), para um aumento da consciência 

cultural. Houve em geral um reconhecimento da semelhança entre as atitudes supersticiosas 

das duas culturas, como podemos observar nos trechos a seguir: 

 

Quadro 9 - Trechos da produção 3 com confronto intercultural sobre a superstição 

Aluno Trecho da produção 3 

A1 

“Passare sotto la scala guardare gatto nero aprire ombrello nella casa in Brasile 

ancora causa paura nelle persone superstiziose. Forse meno però ancora sta 

presente nello quotidiano dello brasiliano.” 

A3 

“Si, penso che sono piu o meno gli stessi. 

Il gatto, il sale (di forma diversa), la scala, ecc.  

Siamo superstiziosi.” 

A5 
“Diciamo che molte nazioni latine hanno tipi di superstizioni più o meno uguali, 

come quella del gatto nero.” 

A9 “I brasiliani si sembrano come gli italiane.” 

A11 “La supertizione dei brasiliani è uguale a gli italiani.” 

 

Alguns ainda colheram o tom irônico do texto de Severgnini e o utilizaram na própria 

produção: 

 

Quadro 10 - Trechos da produção 3 com apropriação de estilo irônico 

Aluno Trecho da produção 3 
A2 “Conclusione: Se l’intenzione non succede, male non farà.” 

A3 
“Passare sotto uma scala porta sfortuna, penso che non è superstizione, ma 

pericoloso, perché può cadere qualcosa sulla testa.” 

 

Ao final do segundo capítulo do material foi pedida mais uma produção escrita, dessa 

vez após a visão completa do primeiro episódio do filme, intitulado “A Paixão”, a fim de se 

completar um texto lido em voz alta no início do filme, que se coloca como a abertura da 

coleção de audiolivros “Manual do Amor”, a que se faz menção durante todo o filme. Os 

alunos são convidados a escrever sobre a paixão como se fosse para o mencionado manual. 
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A seguir alguns trechos dessa produção: 

 

Quadro 11 - Trechos da produção 4 em que os alunos apresentam a paixão 

Aluno Trecho da produção 4 

A2 
“L’uomo innamorato diventa pazzo, non comanda niente nel suo corpo, anche se ha 

la coscienza della pazzia.” 

A4 

“Attenzione! Mai credere in quello che una persona innamorata dice, perché la sua 

visione non è precisa, il suo udito sente solo quello che vuole e tutti gli altri sensi 

sono così squilibrati.” 

A9 

“Quando si è innamorato i sensi si confondono, si mischiano e si lasciano. 

La razione rimane accanto ed anche il cuore più duro si cambia.” 

A11 

“È una emozione intensa e forte. Una persona innamorata vede la bellezza delle tutte 
le cose della natura e del mondo.  

La persona innamorata canta sotto la doccia e pensa nella persona amata per tutto il 
tempo.” 

 

Notamos nos trechos selecionados que a ideia de que a paixão faz com que os amantes 

tomem atitudes pouco racionais é recorrente e, a nosso ver, mostra que os alunos apreenderam 

esse fator das cenas do filme, que assim configuram o momento da paixão. 

A produção 5 não foi exatamente uma produção escrita, mas um miniprojeto referente 

ao uso de gestos na comunicação. Após uma discussão sobre o estereótipo do italiano como 

“aquele que fala com as mãos”, a apresentação de alguns gestos italianos e seus usos e o 

trabalho com os gestos em uma cena específica do filme em que a linguagem não verbal é 

privilegiada, os alunos foram convidados a refletir sobre os gestos brasileiros e, em grupos, 

selecionaram nove gestos brasileiros e os apresentaram em forma de fotos com legendas em 

italiano.  Seguem as produções dos dois grupos: 
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Figura 8 - Portfólio fotográfico dos gestos brasileiros do grupo 1 
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Figura 9 - Portfólio fotográfico dos gestos brasileiros do grupo 2 

 

Durante a realização da atividade, alguns alunos se lamentaram por não conseguirem 

encontrar algum gesto brasileiro que não existisse também na cultura italiana ou em outras 

culturas. Disse que não havia problema nisso, que o objetivo era registrar os gestos usados 

pelos brasileiros, e não os gestos exclusivamente brasileiros. Pelo resultado das fotos, 
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percebemos que os alunos refletiram sobre os usos da comunicação não verbal da própria 

cultura, além daquela alvo, e foram capazes de traduzir para a linguagem verbal, na língua-

alvo, os significados dos gestos.  

Ao final da quinta aula, após a visão do quarto episódio do filme, chamado de O 

abandono, é sugerida aos alunos uma produção que retoma indiretamente um pouco do 

vocabulário de descrição física de pessoas trabalhado na segunda aula do curso, mas 

acrescentando agora também outros fatores de descrição, como o caráter, cotidiano etc. A 

proposta é imaginar como é uma das personagens mais importantes da trama, Margherita, a 

mulher que abandonou o marido, protagonista, Goffredo. Só temos conhecimento da 

personagem do filme pelo que dizem os outros ou por sua voz, único aspecto seu com que 

temos contato. Embora não tenha sido mencionado que o poderiam fazer, os alunos 

recuperaram o vocabulário presente no início do material (p. 20): 

 

Quadro 12 - Trechos da produção 6 com uso do vocabulário estudado para a descrição 
de pessoas 

Aluno Trecho da produção 6 

A2 
“Lei era una ragazza di estrema belleza: i capelli rossi ondulati, gli occhi blu a 

mandorla, alta e snella.” 

A4 
“Margherita è giovane alta, magra, elegante, sincera, simpatica, con bel sorriso, 

begli occhi castani, capelli neri e corti era bellissima.” 

A9 

“Possiamo immaginare Margherita come una donna che ha 45enne, con i capelli 

castani, gli occhi castani e grande e la pele bianca. Non è grassa. Una sarda 

bellissima.” 

A11 
“Margherita è una donna di quaranta anni, alta, magra e bella. Ha gli occhi azzurri 
e i capelli castani.” 

 

Durante o filme, menciona-se um novo namorado de Margherita, Paolo, e alguns 

alunos se sentiram livres para imaginar como o matrimônio anterior terminou e o novo 

romance se iniciou a partir da trama do filme. 

  

Quadro 13 - Trechos da produção 6 com hipóteses dos alunos sobre a trama do filme 

Aluno Trecho da produção 6 

A1 
“Margherita è stato per nove anni mogli di Gofreddo. Due mesi fa che Lei li ho 

lasciato. Lei c’ha sentito da sola perchè il suo marito è lavorato troppo. Sessenta 
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giorni fa che Margherita ha conosciuto l’altro uomo e è uscito con lui. Lei non 

desidera più stare con Gofreddo, non lo ama più volere si divorziare di lui per stare 

con suo nuovo amore.” 

A2 

“Quando ha conosciuto Goffredo, si è innamorata presto. Loro si sono sposati un 

anno dopo il primo incontro ed al inizio del matrimonio erano una coppia felice. 

Goffredo lavorava molto per soddisfare i desideri di Margheritta e diceva che loro 

dovevano aver le condizione economiche per fare figli. 

Dopo tanti anni, il matrimonio non andava bene. Infelice e da sola in tanti momenti 

in cui Goffredo era assente, Margheritta è diventata triste, deprimente ed ha 

ingrassato venti chili. 

Lei ha cominciato un trattamento psicologico con Paolo, un rispettato professionale. 

Però loro si sono innamorati e dopo sei mesi di relazione Margheritta ha deciso di 

abbandonare Goffredo perché l'amante aveva lo stesso interesse di avere figli ed una 

grande famiglia.” 

A4 

“Adesso non contenta con suo matrimonio, allora dicidere fare camminata con sua 

amici, per parlare un pò de sua crisi in suo matrimonio, anche le piace fare la spesa 

al supermercato, andare al cinema, viaggiare. Dopo dicidere cambiar la vita dopo 

crisi. Secondo me lei e cambiata il matrimonio, adesso è più felice con suo nuovo 

matrimonio.” 

A9 

“Lei quando si è sposata con Gofreddo, aveva molto sogni nel suo cuore e che molti 

si hanno realizato. Ma, le mancava xx due cose principale: la presenza di tuo marito, 

che lavorava di più, e avere figli.  

Margheritta sempre parlava con Gofreddo. che sempre cambiava di argomento e 

litigavano come cane e gatto. 

Come non sopportava vivere così e la sua personalità è forte, sbrigativa e matura, sa 

che cosa voglia e sa dove ci sono i problemi, prende la decisioni di rompere il suo 

matrimonio senza pensare oppure di tornare indietro.” 

A11 
“Penso che lei sia cambiata durante il matrimonio. Lei era più preoccupata con il 

suo marito. Lei aveva più pazienza con lui. Allora lei è più cattiva e brutta con lui.” 

 

A última produção escrita proposta foi uma resenha sobre o filme visto durante o 

curso. Essa proposta se deu após a visão completa do filme e após um trabalho sobre o 

vocabulário referente ao cinema, uma discussão sobre os principais diretores italianos além da 

leitura e análise de uma resenha cinematográfica, sobre o filme “Eu sou a lenda”. Na fase de 
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análise, os alunos puderam identificar três elementos essenciais da resenha cinematográfica: 

dados técnicos do filme, descrição da estrutura da obra em conexão com sua trama e opinião 

do autor da resenha juntamente com curiosidades sobre o filme. Parece-nos relevante 

apresentar como os alunos sintetizaram a estrutura e a trama do filme que acompanharam, 

pois entendemos que a partir dessa produção, podemos depreender sua compreensão da obra 

como um todo. 

Quadro 14 - Trechos da produção 7 com a exposição dos alunos da trama do filme 

Aluno Trecho da produção 7 

A1 

“Il film si divide in 4 parte. Il prima mostra l’amore entre due giovani Tommaso i 

Giulia. Lui disocupato, furbo tiene paura quando attraversa la via un gatto nero, 

però la padrona dello gatto è Giulia, guida, molto bella e Tommaso si innamora di 

lei. Succedono alcuni scontro in fino loro se entendono e lei si innamora anche de 

lui. La seconda parte, Barbara e Marco sono sposati e loro matrimonio è in crise. 

Secondo lei Marco non è lo stesso di prima. È distante, non è carino con lei però 

Marco non sembra volere cambiare la situazioni e in fino loro decidono cercare un 

psicologo. Nella terza parte il marito di Ornella a tradi con la maestra. Prima 

Ornella non lo perdona e un giorno lo tradi anche. Doppo vendicare il tradimento 

del suo marito Ornella ritorna per lui. 

Nella quarta parte l’abbandono di Goffredo medico per la moglie Margherita. 

Secondo lei, lui lavora a troppo e lei sentisi da sola e tentando recuperar 

reconquistar la moglie addormenta nella spiaggia e quando sveglia conosce una 

donna che è sorella de Tommaso il artista dela prima parte del film Manuale 

d’Amore.” 

A2 

“Il film è diviso in quattro storie: l'innamoramento, la crisi, il tradimento e 

l'abbandono che, in modo divertente, si raccontano le fasi dell'amore delle coppie in 

varie età della vita. Le storie si svolgono all'inizio come problemi che sono comuni 

alle coppie. Nonostante i personaggi soffrono come non si può immaginare, loro 

sono felice al finale stupefacente. Come un film romantico, mentre c'è l’amore, c'è la 

speranza.” 

A4 

“Il film raconta quattro storie diverse, primo vero amore bello e sincero. Come 

l’amore di Romeo e Giulietta, l’amore fraterno, l’amore per gli animali, ha parlato 

anche di superstizioni.  
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Seconda crisi di una coppia nel matrimonio, fino a raggiungere una doppia terapia.  

Terzo un pò più complicato il tradimento, la vendetta e il perdono. 

Ultimo molto triste abbandono.” 

A5 

“Manuale d’amore è diviso in quattro parti distinte: l’innamoramento, la crisi, il 

tradimento e l’abbandono. Ogni parte racconta una breve storia in cui una coppia 

protagonista (Tommaso e Giulia, Marco e Barbara, Ornella e Gabriele e Goffredo e 

Margherita) vive uno di questi periodi con intensità. 

Questo film fa vedere la passione negli occhi di Tommaso e Giulia; l’allontanamento 

e la ricerca di risposte nei pensieri di Barbara e Marco; la rabbia e la vendetta dopo 

un tradimento nelle azioni e parole di Ornella e la disperazione che muove Goffredo 

verso un futuro favorevole.” 

A9 

“Il film Manuale d'amore è un film diviso in quattro episodi diverse (si collegano 

alla fine) che raccontano come si svolgere il rapporto tra un uomo e una donna e le 

sue tappe. Dal momento che tutto si comincia bene nel innamoramento fino a le crise 

e diverse fase che tutte le coppie vivano come la convivenza, il primo bacio, le 

situazione faticose e noiose, il tradimento, cose che accadano con tantissime coppie 

nel mondo e come ciascun risponde e affronta i suoi problemi.” 

A11 

“Il film racconta la storia di alcuni coppie in diverse situazioni. Tommaso e Giulia 

rappresentano l’unione e la passione. Lui garanti un sacco di risate nel film. 

Barbara e Marco sono una coppia che rappresenta la crisi. Questa parte è anche 

divertente, la scena della terapia è una dei migliori, secondo me. C’è nel film una 

scena di tradimento, Ornella (Luciana Littizzetto) fa una scena molto divertente con 

la maestra  (Elda Alvigini), che è l’amante.” 

 

Percebe-se que os alunos relataram a divisão em quatro partes do filme e o teor de 

cada episódio. A aluna A4 chega a ressaltar aspectos por terem sido abordados de maneira 

didatizada, como é o caso do amor puro comparado à história de Romeu e Julieta ou a outras 

formas de amar, como em relação aos animais. A aluna também lembra o tema da superstição, 

relativa a uma cena do filme, mas que foi largamente explorada em sala de aula. É relevante 

ainda observar que os alunos fizeram uso do tempo presente em suas narrações, o que retoma 

um ponto da análise feito sobre a resenha cinematográfica no material elaborado, em que se 
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encontra com frequência em italiano o uso do presente narrativo. Os alunos se apropriaram 

dessa informação e a utilizaram em suas produções. 

Mais relevante que o resumo do filme, foi a maneira como os alunos expressaram sua 

opinião a respeito. Reproduzimos a seguir os trechos com teor opinativo das resenhas: 

 

Quadro 15 - Trechos da produção 7 com a opinião dos alunos sobre o filme 

Aluno Trecho da produção 7 

A2 

“Abilmente, il regista collega le quattro storie delle coppie che non si conoscono 

ogni altri. I personaggi sono divertenti e gli attori sono bravissimi. Dato che le scene 

sono molto veloce, se non fa attenzione perde un detaglio. 

Come il film rapporta le varie fasi dell'amore, si consiglia alle persone di tutte le età 

perché tutta la gente si identifica con le storie. 

Quando si lancia il film nel cinema, ha tanto successo che né il regista, né gli attori 

aspettano. Silvio Muccino è adesso più famoso come attore perché Tommaso è il 

primo personaggio importante della sua carriera. 

Manuale d'amore riceve i premi meritamente. Certamente vale la pena guardalo 

molte volte.” 

A4 

“Per me un film aspetti positivi. 

Parla di amore, credenze, perdono, tradimento e bella musica. 

Parte negativa, solo un momento che la coppia, en suo tradimento, fanno sesso 

troppo veloce e liberamente. 

Buon film da vedere, per persone adulti, coppie in crisi, le persone con amore, le 

persone superstiziosi e le persone che pensano che abbandono, crisi e raggiungere la 

fine. 

Curiosità di questo film. 

Bravi attori e attrici e abbastanza divertente, trattamento tra cui in alcune scene, il 

posti, il paesaggi, il colorato, le parole, le momenti e al fine una curiosità molto 

interessante, non visto un personaggio del film. Margherita. 

E quindi molto interessante e molto buona pellicola. 

Spero di avere collaborato.” 

A5 
“Le quattro storie principali vengono collegati in maniera sottile, senza che il 

pubblico se ne renda conto. L’unica cosa che lascia chiaro che si sta per cominciare 



171 

un’altra storia è un cartellone nero con il titolo della fase dell’amore. 

Carlo Verdone ha una recita di mestiere, perciò riesce a fare ridere o piangere, 

secondo quello che recita. Sono meritati i suoi premi.  

È un ottimo film per tutti, dai ragazzini innamorati alle persone con più età. Però 

siccome ci sono delle espressioni volgari, non viene consigliato ai bambini più 

piccoli. 

Nonostante il film cento per cento italiano e le storie si svolgono il Italia, la cantante 

Laquidara, con sua bellissima voce, ha fatto un brano per il film chiamato “Noite e 

Luar”, cantato in portoghese brasiliano. 

È un bellissimo film da non perdere!” 

A9 

“Ogni episodi si sviluppa con un po' di dramma mischiando il comico. I film abborda 

di forma molto divertente  i problemi tra le coppie stesso che nel peggiore momento. 

Chi ha voglia di ridere, divertirsi ed emozionarsi è una scelta che vale l'appena sia 

chi è scapolo oppure sposato. Davvero che non è un film fisolofico e psicologico che 

va discutere profondo cos’è l'amore ma è bassato nel quotidiano della vita.” 

A11 

“Manuale d’amore è un film che garante un sacco di risate e ci fa riflettere su che 

cosa è l’amore.” 

 

Durante a última aula, ao analisarmos a resenha sobre o filme “Eu sou a Lenda”, foi 

mencionado que a opinião muitas vezes é expressa de maneira pouco evidente, com um 

cuidado na escolha das palavras. Percebemos que os alunos reproduziram esse fator ao 

usarem expressões como “abilmente”, “recita di mestiere”, sendo esta última a recuperação 

de um termo usado na resenha apresentada como modelo. 

Em especial, o aluno A5 fez uso da expressão “senza che il pubblico se ne renda 

conto” expressão elaborada, por conter pronome, a partícula “ne” e um verbo no subjuntivo, 

que remonta a um aspecto gramatical abordado pelo material produzido em capítulos 

anteriores. 

A aluna A9 fez uma crítica sutil ao pouco aprofundamento filosófico e psicológico do 

filme, mas considerou-o coerente, percebendo uma mistura dos gêneros drama e comédia. 

Os alunos A2 e A5 foram além em suas pesquisas para a elaboração do texto, a fim de 

encontrarem curiosidades sobre o filme e enriquecerem suas produções. A primeira apontou o 
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sucesso do ator Silvio Muccino por conta de seu personagem Tommaso, e o segundo apontou 

a presença de uma música em português na trilha sonora do filme. 

4.3.4 Questionários para apreciação dos alunos 

Ao fim da última aula do curso Impara l’italiano con il Manuale d’Amore, que 

ocorreu no dia 20 de maio de 2015, reservamos os últimos 30 minutos para a aplicação do 

questionário. Distribuímos aos alunos 14 perguntas discursivas a fim de conhecer suas 

impressões gerais sobre o material, tendo-o já utilizado. Reiteramos a eles o duplo objetivo do 

curso, isto é, o escopo pedagógico para os discentes, e a finalidade de propiciar a pesquisa 

acadêmica. Assim, pedimos que respondessem ao questionário com ou sem identificação, e 

que devolvessem o documento antes de irem embora. Neste dia, 7 dos 11 alunos estavam 

presentes (A1, A2, A3, A4, A5, A9 e A11). Ponderamos que o número de ausências neste dia 

se deu principalmente pelo fato de a paralisação dos funcionários durante o processo de 

pilotagem ter atrasado o percurso em 1 aula, de modo que esta última ocorreu em um dia em 

que o curso já deveria ter sido encerrado. De qualquer forma, sendo o questionário um 

instrumento qualitativo que foi respondido por mais de 50% dos alunos participantes, 

consideramos relevantes as considerações advindas dele para a pesquisa. Houve, portanto um 

total de 7 questionários respondidos e, a seguir, apresentaremos as respostas para cada 

pergunta e examinaremos suas implicações. 

A primeira pergunta se referiu aos aspectos gráficos do material. Para conhecer a 

opinião dos alunos sobre esse quesito, fizemos a seguinte pergunta: O aspecto gráfico do 

material lhe agradou? Por quê? Seguem as respostas dos alunos: 

 

Quadro 16 - Respostas dos alunos à pergunta 1 do questionário 

A1 Sim. Muito. 

A2 Sim, me agradou porque tem muitas imagens, figuras coloridas. As atividades são muito 

bem divididas e claras. 

A3 Me agradou muito, pois além de “clean”, é muito claro, com partes bem delimitadas. 

Talvez a mudança de um capítulo a outro do filme devesse ser melhor sinalizada. 

A4 Sim, achei legível e me agradou. 

A5  Sim, gostei bastante do fato de as figuras serem coloridas e com uma alta qualidade. A 

quantidade de imagens também foi boa, pois ficou bem equilibrada com a parte escrita. À 

vezes, havia pouco espaço para escrever nas linhas de resposta, como na página 17. 
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A9 Sim. O material colorido facilita a visualização e a compreensão das imagens e 

esteticamente é prazeroso trabalhar com o belo. 

A11 Sim. O material além de ser colorido é muito bem organizado, por isso me agradou. 

 

Pode-se evidenciar que todas as respostas apresentaram uma valoração positiva a 

respeito da apresentação gráfica do material. Os alunos A2, A5, A9 e A11 apreciaram 

particularmente as imagens serem coloridas. O aspecto visual, como já mencionado 

anteriormente, foi tomado com particular cuidado, tendo em vista as constatações de teóricos 

como Al-Busaid e Tindle de que os alunos são muitas vezes seduzidos pelos os materiais 

comerciais pela sua “capa brilhante e pressuporem que por serem publicados exista uma 

garantia de alta qualidade” (2010, p. 137).  

Sheldon (1988) também remete a essa questão ao explicitar o “cruel paradoxo” que 

existe em considerar que os livros didáticos têm maior credibilidade por seu aspecto visual 

embora apresente com frequência falta de adequação em relação aos alunos a que se destinam, 

enquanto os materiais produzidos por professores são tidos como menores apesar de serem 

mais relevantes e dinâmicos por levarem em conta as necessidades locais. 

Ao optarmos pelas imagens coloridas, demos ao material uma aparência que 

evidenciou o aspecto profissional empenhado em sua produção. Na fala de A9, vemos que as 

ilustrações coloridas favorecem a interpretação dos traços e que a motivação pôde ser mantida 

porque “é prazeroso trabalhar com o belo.” Na resposta de A5, nota-se que o equilíbrio entre 

texto e imagem também foi alcançado. Podemos afirmar que o material conseguiu, por seu 

caráter gráfico, manter a atenção dos alunos de uma forma agradável. 

Na segunda pergunta, procuramos saber se a seleção do recurso audiovisual havia sido 

apropriada. Para isso, indagamos: Em sua opinião, a escolha do filme foi adequada para a 

proposta do material e do curso? A seguir, sintetizamos as respostas dos alunos. 

 

Quadro 17 - Respostas dos alunos à pergunta 2 do questionário 

A1 Sim. As quatro partes do filme foram interessantes. 

A2 Foi a melhor escolha abordar o filme Manuale d’Amore porque mostra as diversas fases de 

amar, de um modo muito divertido, com a proposta do material e do curso relacionado ao 

cotidiano. 

A3 Muito adequada, pois se trata de um filme interessante, cativante. 

A4 Sim, porque no filme teve diversos assuntos que eu gostei muito. 

A5  Sim, foi adequada, pois proporciona o diálogo entre os personagens, coisa que um filme de 
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ação talvez não proporcionasse tanto. Além disso, há o fato de o filme abordar aspectos 

culturais, como superstições e linguagem vulgar/palavrões, que normalmente não aparecem 

em livros didáticos. 

A9 Sim. Porque o filme aborda o italiano do cotidiano. 

A11 Sim, porque mostra claramente algumas coisas do material, como gestos e expressões 

italianas. 

 

O feedback, como se pode evidenciar pelos depoimentos acima, foi positivo, isto é, os 

alunos consideraram a escolha do filme adequada. Os motivos para tal valoração, no entanto, 

são de duas naturezas distintas. Uma parte dos alunos considerou a adequação por uma 

questão afetiva: gostar do filme, considerá-lo interessante (A1, A2, A3 e A4), enquanto outros 

se pautaram por verificar um uso cotidiano da língua (A2, A5, A9 e A11). Essa observação 

nos permite considerar o filme como um insumo interessante e relevante para os alunos, 

conforme a hipótese do input de Krashen. 

Vale ressaltar a comparação que A5 faz entre o material autêntico selecionado (o 

filme) e os livros didáticos, considerando que o primeiro apresenta tópicos que o segundo não 

contempla, e que A5 considera esses aspectos faltantes do material didático relevantes para 

seu aprendizado. 

Na terceira pergunta, procuramos saber se a manipulação do material foi fácil, 

permitindo-nos verificar se as instruções verbais e indicações gráficas foram propícias ao uso 

didático. Para isso, perguntamos: De maneira geral, você achou o material fácil ou difícil de 

usar? Por quê? As respostas são apresentadas a seguir: 

 

Quadro 18 - Respostas dos alunos à pergunta 3 do questionário 

A1 Fácil. De modo geral parecido com o material do curso regular. 

A2 Achei fácil de usar porque o material é didático, tem explicações e enunciados claros, 

imagens e linguagem fácil. 

A3 Fácil, pois contém instruções claras, porém um pouco extenso. Poderia ser sumarizado e 

também deixar mais claro o objetivo a que se propõe (ex: tempo verbal congiuntivo, etc.). 

A4 Achei o material fácil, porque eu consegui entender e usar o material que nos foi oferecido. 

A5  De modo geral fácil, pois é bem organizado, como nas seções “Lettura”, “Attenzione alla 

língua”, “Dov’è il popcorn” etc., que dividem a aula e explicam o que o aluno está fazendo 

ou fará. 

A9 O material contempla as duas opções. Começa fácil e gradativamente vai mergulhando em 
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assuntos e na gramática mais complexa. 

A11 Achei fácil, porque é muito organizado e tem exercícios muito criativos. 

 

Pelos resultados sintetizados na tabela acima, podemos perceber que o manuseio do 

material foi favorecido. A resposta de A1 evidencia a semelhança deste material com o de um 

“curso regular”. Essa resposta mostra que é importante ao se elaborar um material a memória 

que o aluno tem de outros materiais já utilizados. Inicialmente tínhamos previsto, por 

exemplo, romper com uma repartição didática do material e evitar seções como gramática, 

leitura, áudio, produção escrita etc. No entanto ponderamos tal ação buscando favorecer o uso 

prático para o aluno.  

Isso foi visto como positivo por A5, que chegou a citar algumas das seções elaboradas. 

Já A3, sentiu falta de uma menção mais explícita da gramática. Embora a aluna tenha visto 

isso como negativo, reiteramos que a sequência por critérios e nomenclaturas gramaticais foi 

intencionalmente evitada, a fim de abordar os usos da língua que emergissem do insumo 

fílmico sob a sinalização “Attenzione alla lingua” que convidasse o aluno a se concentrar em 

aspectos mais específicos a partir do uso contextualizado. 

Na quarta questão, procuramos saber se o produto da didatização do filme 

correspondeu às expectativas e necessidades traçadas na primeira parte da metodologia dessa 

pesquisa. Assim, apresentamos o seguinte questionamento: Você acha que o material foi 

adequado ao seu perfil como aluno e às suas necessidades e vontades em relação à língua 

italiana? Eis o que os alunos escreveram. 

 

Quadro 19 - Respostas dos alunos à pergunta 4 do questionário 

A1 O material foi adequado, porém tive dificuldade para entender o filme em italiano. Entendo 

aproximadamente 50% do que é dito e me dificulta interpretá-lo. 

A2 Sim, o material elaborado para este curso é melhor do que os materiais utilizados em cursos 

de língua italiana regulares, porque foi feito exclusivamente para este curso. A professora 

tem o domínio do que foi abordado em aula, o que facilitou o uso do material. 

A3 Sim. Treinamento com forma dinâmica, não “maçante”. 

A4 Como já disse na pergunta anterior sim, e também com relação à língua italiana. 

A5  Sim, foi adequado. Me atendeu naquilo que eu procurava como aluno, mas achei o nível dos 

participantes bem heterogêneo, fato que às vezes podia ser um pouco chato, mas o material 

em si estava bom. 

A9 Sim. 
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A11 Sim, as aulas eram bem ativas e divertidas e devido a isto eu conseguia falar de forma 

natural, o que é a minha maior dificuldade. 

 

Notamos que, pelos alunos, o material atendeu às expectativas previstas. A resposta de 

A2 pôde demonstrar a relevância do parâmetro da particularidade ao afirmar que o material 

foi adequado por ter sido “feito exclusivamente para este curso”, e atribui a esse aspecto uma 

valoração superior aos cursos regulares de línguas, que geralmente fazem uso de um material 

comercial de uso global. Percebemos também o parâmetro da praticabilidade, ao relacionar o 

material às competências da professora, também elaboradora do MD. 

Cabe também evidenciar o conteúdo da resposta de A11, sobre o material ter atendido 

à sua expectativa concernente à produção/comunicação oral. Na fase da pesquisa em que 

constatamos o perfil dos nossos potenciais alunos, averiguamos que 77% dos alunos disseram 

ter necessidade de falar em detrimento de outras habilidades e competências. Além de 

verificarmos que essa necessidade se concretizou no público que de fato fez uso do material, 

percebemos também que ela foi considerada e desenvolvida pelas atividades elaboradas, a 

ponto de A11 afirmar que, durante o curso, as atividades terem sido “ativas e divertidas” de 

modo que conseguiu “falar de forma natural”. 

Considerando que a aprendizagem, como já afirmamos, é um conceito de difícil 

mensuração, para não dizer de impossível, julgamos pertinente conhecer a perspectiva do 

aluno sobre sua própria aprendizagem por meio da visão do filme e do material elaborado 

para acompanhá-lo. Dessa forma, perguntamos: Você aprendeu como material algo que não 

sabia antes? Se sim, o quê? As respostas são reportadas a seguir. 

 

Quadro 20 - Respostas dos alunos à pergunta 5 do questionário 

A1 Sim. Vocabulário. Para mim foi enriquecedor. 

A2 Muitas coisas foram abordadas no material que eu não sabia, como cultura italiana 

(superstição), vocabulário (palavras vulgares, ofensas, partes do carro), gestos italianos e 

revisão da gramática. 

A3 Sim, formulação de hipóteses e muito vocabulário novo. 

A4 Sim, achei muito produtivo, principalmente o vocabulário, e também muitas palavras. 

A5  Sim, aprendi, sobretudo alguns aspectos gramaticais, como o fato de usar o “essere” com 

verbos reflexivos e também palavras novas como “lurido”, “mignota” etc., referentes ao 

universo dos palavrões e também vocabulário de descrição física, como “capelli con colpi di 

sole” etc. 
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A9 Sim, “il periodo ipotetico”, ofensas, linguagem vulgar, gestos italiano, léxico em geral. 

A11 Sim, expressões, gestos, período hipotético, nome de alguns animais, entre outros. 

 

Por meio das citações acima, podemos observar que todos os alunos afirmaram terem 

aprendido alguma coisa por meio da experiência de ver um filme didatizado. Se por um lado 

existe a suposição de que a visão do filme por si só já seria capaz de propiciar a 

aprendizagem, hipótese que não contestamos, por outro acreditamos que didatização possa 

potencializar a exploração do insumo e favorecer ainda mais a aprendizagem. As respostas 

dos alunos não mencionam coisas que aprenderam só por verem as cenas do longa, mas citam 

justamente tópicos que foram destacados do insumo e amplamente analisados, discutidos e 

praticados. São eles: o período hipotético, a linguagem vulgar, os gestos, os nomes de animais 

e partes do carro, a descrição física e questões culturais como a superstição. Podemos notar a 

recorrência do termo “vocabulário” nas mensagens dos estudantes. Esse aprendizado lexical 

resulta, a nosso ver, de um trabalho com as palavras inseridas em um contexto, conforme 

sugerido em uma das macroestratégias de Kumaravadivelu, contextualizar insumo linguístico. 

O léxico desenvolvido nas aulas partiu majoritariamente de usos pelos personagens do filme.  

A fim de conhecer a pertinência dos textos selecionados para o material, fizemos a 

seguinte perguta: Você achou os textos selecionados interessantes e relevantes? Por favor, 

comente. A seguir, as repostas. 

 

Quadro 21 - Respostas dos alunos à pergunta 6 do questionário 

A1 Sim. Assuntos que prenderam a atenção e vocabulário, palavras novas que aprendi. 

A2 Sim, são textos de acordo com o tema discutido, embora poderiam ser um pouco menos 

pesados e mais divertidos, além de um pouco mais curtos. 

A3 Sim, bem entrosados com o tema do filme. 

A4 Sim, achei interessante um texto da apostila da conversa de Barbara com seu marido Marco. 

A5  Achei-os em sua maior parte relevantes e dentro do contexto. Não gostei do texto das 

páginas 5 e 6 sobre Romeu e Julieta, por se tratar de um italiano antigo, mas os outros textos 

foram bem interessantes e oportunos. 

A9 Sim, com os textos aprendi curiosidades, gramática e léxico. 

A11 Sim, diversos textos trouxeram informações novas para mim. 

 

Novamente percebemos positivamente o critério adequação, dessa vez sobre a seleção 

de textos, porém notamos algumas ressalvas, como a de A2 (“poderiam ser um pouco menos 
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pesados e mais divertidos, além de um pouco mais curtos”) e de A5 (“Não gostei do texto das 

páginas 5 e 6 sobre Romeu e Julieta, por se tratar de um italiano antigo”). Retomando minhas 

impressões enquanto também participante das aulas com o material, no papel de professora, 

notei que faltou um trabalho mais sistemático na interpretação dos textos escritos propostos 

no material, provavelmente nos moldes como foram trabalhadas as cenas no insumo 

audiovisual. Durante a elaboração da apostila que acompanhou a visão do filme, selecionei 

textos que dialogassem com os temas do filme a fim de promover discussão em sala de aula, 

mas durante o processo de pilotagem, percebi que a discussão muitas vezes não avançava por 

não ter havido compreensão efetiva do conteúdo dos textos.   

É importante na avaliação de um MD conhecer seus pontos fortes e fracos, 

especialmente do ponto de vista do aluno, principal interessado em seu uso. Assim, 

perguntamos aos alunos: De qual (quais) atividade(s) do material você particularmente mais 

gostou? Por quê? Seguem as respostas. 

 

Quadro 22 - Respostas dos alunos à pergunta 7 do questionário 

A1 Das projeções, apesar de não entendê-las muito rápido, gosto de ouvir italiano. 

A2 Dinâmicas e exercícios práticos foram criativos e bem elaborados: tirar fotos dos gestos, 

dublagem de personagens do filme, adivinhar a fala dos personagens vendo o filme sem 

som, músicas do filme. 

A3 Todas referentes ao filme → deduções, interpretação, diálogos. 

A4 Gostei das atividades em grupo, em dupla, porque fiz com pessoas que eu não conhecia, e 

foi muito legal. 

A5  Gostei das atividades de completar o que ouvíamos (pág. 40, pág. 29). Foram interessantes, 

pois nos faziam prestar mais atenção no italiano falado. Também gostei daquelas de 

vocabulário, como na página 37, que ensinava palavras relacionadas ao veículo/trânsito. 

A9 Quando abbiamo fatto il doppiaggio, perché quando si impara di forma divertente si impara 

meglio. 

A11 Un po’ di cultura – porque traz informações novas. Chiacchieriamo un po’ – porque a 

conversa era natural. Attenzione alla lingua – porque aprendi algumas palavras e regras 

gramaticais que não conhecia. 

 

Para nossa surpresa, os pontos considerados positivos foram variados: desde os 

momentos de visão do filme até atividades em que o aluno teve grande protagonismo, como a 

dublagem de cenas e tirar fotos dos gestos brasileiros. Consideramos, a partir dessa 
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constatação, a importância na versatilidade e variedade das técnicas didáticas utilizadas, que 

possam atender também a variedade de preferências, necessidades e interesses dos alunos. 

Conhecer os pontos fracos também é fundamental, especialmente se se pretende 

reutilizar o material em outras ocasiões. Assim, perguntamos: De qual (quais) atividade(s) do 

material você particularmente não gostou? Por quê? Citamos as respostas dos alunos. 

 

Quadro 23 - Respostas dos alunos à pergunta 8 do questionário 

A1 Não gostei de ver sem som e criar o diálogo. O tempo é curto e demoro para encontrar 

palavras para desenvolver o texto. 

A2 Somente a última aula, achei que poderia ser um pouco mais dinâmica, menos textos e mais 

atividades dinâmicas. De resto, tudo perfeito! 

A3 As relativas a Romeu e Julieta. Não agregou. 

A4 Para mim, não teve material e nem atividades que não gostei, porque estava tudo ali, as 

dinâmicas, as discussões, tudo muito bem explicado. 

A5  Não gostei daquela de desenhar (pág. 30) porque pessoalmente tenho dificuldades em fazê-

lo e daquelas de colocar em ordem, especialmente daquelas das páginas 27 e 28, pois o texto 

não dava muitas pistas sobre os títulos e os textos. 

A9 Não. 

A11 Facciamo dele ipotesi! – Porque não sou criativa. 

 

As atividades de que os alunos não gostaram também foram variadas, assim como as 

positivas, o que reforça o que dissemos anteriormente sobre variar as técnicas empregadas, a 

fim de não cair no erro de insistir em um modelo que, por um acaso, foi aquele que não 

agradou a um ou mais alunos. As justificativas para não terem gostado de determinadas 

atividades foram muitas vezes recorrentes a qualidades individuais dos alunos (“demoro para 

encontrar palavras para desenvolver o texto”, “pessoalmente tenho dificuldades em fazê-lo”, 

ou “Porque não sou criativa”), o que revela uma questão de frustração na capacidade de 

cumprir a tarefa proposta e, consequentemente, queda motivacional. 

A resposta de A3 retoma as atividades sobre Romeu e Julieta como negativas, assim 

como apontado em respostas a outras perguntas do questionário, o que revela um tópico do 

material que necessariamente deveria ser revisto antes de uma nova utilização. 

Procuramos ainda saber se algo foi sentido como necessário no material e não foi 

contemplado por ele. Esse indício nos explicitaria fatores a serem revistos antes de uma nova 
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utilização. Deste modo, perguntamos: Você sentiu falta de alguma coisa no material? Se sim, 

do quê? As respostas estão elencadas a seguir. 

 

Quadro 24 - Respostas dos alunos à pergunta 9 do questionário 

A1 Não senti falta de nada no material apresentado. 

A2 Não. 

A3 Não. 

A4 Não. 

A5  Não, não consigo lembrar de nada agora. 

A9 Não. 

A11 Não senti. Achei o material completo para o curso. 

 

Pelas respostas negativas dos alunos, percebemos que o material estava bastante 

completo do ponto de vista dos alunos, assim como inclusive expresso por A11. 

Além de algo que fosse considerado ausente, consideramos relevante verificar se 

houve quebra de expectativa de forma negativa com o material. Então indagamos: O material 

o desapontou em algum aspecto? Ao que os alunos responderam: 

 

Quadro 25 - Respostas dos alunos à pergunta 10 do questionário 

A1 Em nenhum absolutamente. 

A2 Não, pelo contrário, me surpreendeu o capricho e dedicação. 

A3 Não, apenas poderia ser mais claro quanto ao objetivo gramatical de cada parte. 

A4 Não. 

A5  Não, não me desapontou em nada que me lembro. 

A9 Não. 

A11 Não. 

 

Dentre todas as respostas negativas, há a ressalva de A3 sobre deixar claro o objetivo 

gramatical. Essa mesma questão já fora levantada pela mesma aluna em outra pergunta do 

questionário, e reforça a expectativa de um material seguir uma sequência gramatical que foi 

intencionalmente rompida. 

Conhecer a quebra de expectativa com sentido positivo também nos interessava, por 

isso perguntamos: O material superou alguma expectativa sua? Se sim, por favor, explique. 

Seguem as respostas. 
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Quadro 26 - Respostas dos alunos à pergunta 11 do questionário 

A1 Não conhecia o curso, achei muito bom e se tiver outros, com certeza participarei. 

A2 Todas as expectativas! Não esperava um material tão elaborado. 

A3 Sim, muito bem preparado. 

A4 Para mim superou, porque eu não conhecia esse tipo de curso, achei que o que foi usado me 

trouxe muito ensinamento. 

A5  Sim, gostei do visual, da capa e de não haver economia na parte visual. Além disso, gostei 

muito da variedade das atividades propostas e das lições de casa. 

A9 s/d 

A11 Sim, quando me inscrevi no curso não imaginei que seria um material completo, com textos, 

regras gramaticais, produção de texto e colorido. 

 

A superação de expectativas envolve a composição do material, que foi visto como 

completo (“com textos, regras gramaticais, produção de texto”), os aspectos visuais 

(“colorido”, “não haver economia na parte visual”) e a “variedade das atividades propostas”. 

Esses fatores, portanto, nos parecem relevantes para um professor que pretenda didatizar 

algum material autêntico ou somente elaborar um MD, já que foram vistos como positivos 

pelos alunos. 

Interessava-nos saber que modificações os alunos proporiam para o material antes de 

uma nova utilização. Assim, questionamos: Há alguma mudança que você acha que deva ser 

feita no material antes que ele seja usado novamente? Se sim, qual? Seguem as respostas. 

 

Quadro 27 - Respostas dos alunos à pergunta 12 do questionário 

A1 No meu caso especificamente se entendesse melhor o italiano acho que aproveitaria mais. 

A2 Nenhuma mudança. 

A3 Vide respostas 1 e 10. 

(Resposta 1: Me agradou muito, pois além de “clean”, é muito claro, com partes bem 

delimitadas. Talvez a mudança de um capítulo a outro do filme devesse ser melhor 

sinalizada. 

Resposta 10: Não, apenas poderia ser mais claro quanto ao objetivo gramatical de cada 

parte.) 

A4 Não. 

A5  Não me ocorre nada no momento. 
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A9 s/d 

A11 Não. 

 

As respostas em geral não sugerem mudanças, com a exceção de A3, que propõe uma 

melhor sinalização na passagem de um capítulo a outro e a delimitação do “objetivo 

gramatical de cada parte”. A primeira proposta nos parece relevante e se trata de melhorar o 

manuseio do material, mas a segunda nos remete a uma decisão teórica durante a elaboração 

do material: o não sequenciamento gramatical. 

Saber se os alunos participariam mais uma vez do trabalho com um filme didatizado, 

perguntamos: Você seguiria novamente um material que tivesse como base um filme? Por 

quê? As respostas foram: 

 

Quadro 28 - Respostas dos alunos à pergunta 13 do questionário 

A1 Sim, com certeza. Para acostumar os ouvidos a entender o que se fala em italiano. 

A2 Sim, é um modo diferente de aprender uma língua, na prática é mais fácil assimilar. 

A3 Sim, pois é interessante, dinâmico (assim como o filme). 

A4 Sim, dessa maneira que nos foi apresentado todo o material, sim, porque o que eu não 

conseguia entender a professora Carolina explicava muito bem. 

A5  Sim, com certeza. Pois os filmes ajudam muito no quesito aspectos culturais, vocabulário, 

enredo. 

A9 Sim, acho que é uma abordagem muito interessante de se aprender e adquirir gramática e 

novas palavras e expressões de uma outra língua. 

A11 Sim, porque um filme pode nos trazer as discussões mais simples e ao mesmo tempo as mais 

complexas. Ao mesmo tempo o filme nos estimula a falar e a compreender algumas 

expressões utilizadas. 

 

A resposta afirmativa de todos os alunos, nos mostra que a experiência foi igualmente 

positiva. Nas justificativas, podemos perceber indícios de fatores teóricos já discutidos nesse 

trabalho, como na resposta de A11: “um filme pode nos trazer as discussões mais simples e ao 

mesmo tempo as mais complexas.” O comentário reforça as observações de Garcia de Stefani 

(2010) e Aronovich (2006, p. 139) sobre a potencialidade do filme em estimular a discussão e 

a negociação de sentidos. Nas palavras de A5 lemos “os filmes ajudam muito no quesito 

aspectos culturais”, reforçando o que já foi dito por Garcia de Stefani (2010), Diadori e 

Micheli (2010) e Maggini (2011), ao se apontarem que o filme é acima de tudo um produto 



183 

cultural, e um dos mais particulares por serem capazes de sintetizar diversos aspectos 

(ambientes, linguagem, vestuário, gestos, comportamentos etc.) em um curto espaço de tempo 

e uma tamanha variedade de signos.  

Procurando tomar conhecimento de aspectos não previstos em nossas perguntas, 

deixamos um espaço para comentário aberto sobre o material. Assim, colocamos: Gostaria de 

deixar mais algum comentário sobre o material utilizado? Se sim, qual? Segue o quadro de 

respostas. 

 

Quadro 29 -Respostas dos alunos à pergunta 14 do questionário 

A1 s/d 

A2 Parabéns! Estou muito satisfeita com o curso e consegui aprender mais o italiano. 

A3 s/d 

A4 O material foi ótimo, principalmente essa apostila. 

A5  Gostaria de agradecer pela simpatia e pelo profissionalismo da professora e pela qualidade 

do material. 

A9 s/d 

A11 Na Unità Finale, o exercício “Chiacchieriamo un po’...” (p. 49) é ótimo! O assunto me fez 

falar mais e ao mesmo tempo foi um desafio, já que contar um filme não é fácil para mim 

(principalmente pela minha falta de vocabulário). 

 

Dentre os alunos que optaram por deixar um comentário, observamos uma valoração 

muito positiva de todo o processo e concluímos que o material não só atingiu seus objetivos, 

mas também superou a expectativa dos alunos. 

4.4 Análise da avaliação posterior ao uso do material 

Nesta seção, pretendemos confrontar as informações discutidas neste capítulo a fim de 

realizar uma triangulação de dados nos moldes descritos na seção 3.4.2.3, ou seja, levar em 

consideração os resultados apontados por cada instrumento de geração de dados de maneira 

dialógica a fim de obtermos um retrato mais completo do material elaborado em uma 

perspectiva intersubjetiva. 

Ao fazermos um levantamento sobre as necessidades do público-alvo do material, 

constatamos que 77% dos alunos manifestou necessidade de desenvolver a fala na língua 

italiana, enquanto os demais fatores não ultrapassaram 8%. Ao ministrarmos os questionários 

aos alunos no final do curso piloto, pudemos perceber que essa necessidade foi atendida, já 
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que a aluna A11 afirmou ter conseguido falar de maneira natural, embora essa fosse sua maior 

dificuldade, além de termos verificado nas gravações uma quantidade significativa de 

momentos de fala dos alunos em italiano. Os diálogos registrados também mostraram 

comentários positivos dos alunos sobre esse aspecto. Acreditamos que este resultado tenha 

partido do planejamento de atividades abertas, majoritariamente em grupos ou duplas, de 

modo que os alunos puderam, de fato, falar. 

No que diz respeito à escolha do insumo fílmico, podemos concluir que foi acertada 

para seu contexto de uso e objetivos. Na análise preliminar sobre os gêneros cinematográficos 

de interesse dos alunos, constatamos o drama, a comédia e o romance. O filme Manuale 

d’Amore é classificado oficialmente como comédia, mas em nossas observações, apuramos 

momentos que podem ser caracterizados como drama ou como romance, dado inclusive o 

tema da obra: o amor. Os próprios alunos, ao comporem suas resenhas identificaram esses 

gêneros. Além disso, no questionário, os alunos apontaram como fator relevante do filme o 

uso cotidiano da língua, e um dos alunos (A5) chegou a afirmar que diálogos significativos 

para a aprendizagem não se apresentariam em um filme de ação, por exemplo. 

É pertinente ainda mencionar a importância que o filme teve para o contato dos alunos 

com a cultura italiana e, consequentemente, para a reflexão sobre sua própria cultura. Na 

análise de perfil e necessidades dos alunos, verificamos que cerca da metade não conhecia 

pessoalmente o país, sendo que, da outra metade, a maioria teve viagens para a Itália apenas 

uma vez e com uma duração inferior a um mês de estada. Isso nos revela que o contexto de 

ensino-aprendizagem de italiano se configura como LE em seu sentido estrito, isto é, os 

alunos têm conhecimento da língua e da cultura sobretudo por meio das aulas. Nesse sentido, 

o uso do filme propiciou, como apontado pelos próprios alunos nos questionários finais, um 

contato com a cultura italiana que muitos cursos regulares não são capazes de oferecer, como 

o uso de algumas expressões idiomáticas, de linguagem vulgar e palavrões, de partes do carro 

e os gestos italianos mais usados. Ainda que esses aspectos estejam presentes em cursos 

regulares, com o filme os alunos tiveram a sensação de acessarem um uso autêntico da língua. 

Com relação ao aspecto gráfico do material, podemos constatar sua valoração positiva 

na escala de avaliação, por onde se mencionou o equilíbrio entre imagens e textos, o fato de o 

material ser colorido e de as ilustrações não serem infantis, apesar de haver a ponderação dos 

respondentes professores sobre alguns excessos de informação por página. As notas de campo 

também evidenciaram essa valoração pelas impressões da professora-pesquisadora ao 

observar a recepção do material pelos alunos do curso piloto. Os alunos também indicaram no 
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questionário final o aspecto gráfico como elemento motivador, seja por sua clara divisão entre 

as partes, seja pela presença de imagens coloridas. 

A variedade de atividades elaboradas para material, evidenciada em nossas descrições 

da seção 4.1.2, também foi um fator que depreendemos como favorável, pois os questionários 

finais apontaram, por exemplo, que uma atividade foi ao mesmo tempo valorada como a 

preferida por um aluno e a desprezada por outro. Com uma variedade no tipo de atividades 

pudemos atender às diversas formas de aprender que uma turma de alunos inevitavelmente 

compreende, não caindo no risco de insistir em uma categoria que sistematicamente 

desagradaria um ou mais alunos, dificultando sua aprendizagem. 

Embora as notas de campo tenham revelado uma insegurança da professora-

pesquisadora sobre o trabalho com os períodos hipotéticos, sua dinâmica foi considerada 

positiva por meio de outros instrumentos. Quando indagados nos questionários o que 

aprenderam de novo com o material, os alunos majoritariamente apontaram os períodos 

hipotéticos como estrutura, ou o ato de fazer hipóteses como função. As produções dos alunos 

também evidenciaram o uso dessas estruturas, como mostramos anteriormente, e já na escala 

de avaliação houve a menção dessa atividade como bem elaborada. Com essas evidências, 

podemos inferir que a insegurança da professora-pesquisadora foi devida ao momento de 

silêncio dos alunos durante essa atividade, que ao invés de revelar incompreensão ou descaso, 

consistiu em um momento de atenção à análise, em que a produção oral seria uma sobrecarga 

cognitiva para os aprendizes e decididamente não era o foco da atividade. 

Além dos períodos hipotéticos, foi de relevância a manifestação dos alunos sobre 

terem aprendido vocabulário, estruturas para a descrição de pessoas, o nome de animais e o 

uso de gestos. Embora todas essas categorias, apontadas nos questionários, tenham tido como 

ponto de partida o filme, consideramos que a aprendizagem não se teria dado sem a sua 

didatização. Todos esses fatores estiveram presentes em atividades elaboradas pela 

professora-pesquisadora, e podemos evidenciar que outros itens igualmente presentes no 

filme, mas não abordados na didatização, não foram concebidos como itens aprendidos. 

Confirmamos, com isso, nossa hipótese de que a didatização de um filme tem a capacidade de 

concretizar seu potencial didático. 

Na escala de avaliação, o tema amor foi evidenciado como menor, que suscitaria 

apenas discussões superficiais permeadas de lugares comuns, o que foi ponderado pelos 

próprios respondentes como fator não negativo. No entanto, as notas de campo e as gravações 

das aulas revelaram discussões bastante aprofundadas, de caráter filosófico e de diferenças de 

gênero/preconceitos, por exemplo. Também na escala o tema foi visto como potencialmente 
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invasivo, e poderia bloquear a produção dos alunos sobre o tema, o que não ocorreu. É 

evidente que as previsões tiveram sua razão de serem apontadas, é possível que o público de 

alunos tenha colaborado nesse aspecto.  

Com essas considerações, podemos concluir que, em uma visão global, a didatização 

do filme Manuale d’Amore trouxe resultados positivos para o processo de ensino-

aprendizagem, embora certamente algumas questões pontuais precisariam ser revistas a partir 

dos dados gerados, como a inclusão de atividades de compreensão sobre as leituras propostas 

antes de propor as discussões abertas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, revisitamos os objetivos traçados no início da pesquisa, a fim de 

verificar seu real cumprimento, e procuramos responder às perguntas de pesquisa que 

propusemos, evidenciando as conclusões a que chegamos com o desenvolvimento da pesquisa 

que aqui se relatou e enumerando as contribuições que, a nosso ver, trazemos para o debate 

acadêmico. Em seguida, pretendemos descrever as limitações com que nos deparamos e as 

lacunas que identificamos no percurso de nosso estudo. Esclarecemos ainda algumas ressalvas 

teóricas sobre nossas conclusões para, finalmente, apresentar nossas considerações finais. 

Ao iniciarmos nosso estudo, propusemos duas perguntas que orientariam nossa 

investigação, ambas partindo do contexto de ensino de italiano como LE em uma perspectiva 

pós-método. A primeira questionava que passos teóricos podem orientar o professor na 

didatização de um longa-metragem. Sem a mínima pretensão de considerar nossa proposta a 

única ou a melhor possível, pretendemos descrever o processo que nos orientou na face 

prática da didatização do filme Manuale d’Amore, a fim de esclarecer ao nosso leitor que 

pretenda realizar ação semelhante quais etapas nos foram relevantes, da mesma forma que os 

modelos para a elaboração de MDs de Leffa (2007), Almeida Filho (2010), Jolly e Bolitho 

(2011), Oliveira, Csik e Marques (2015) e os modelos de didatização de Begotti (2006), de 

Vieira (2012a, 2012b) e de Diadori e Micheli (2010) foram fundamentais para orientar nossas 

ações, embora, a nosso ver, não fossem capazes de abarcar as especificidades de um insumo 

fílmico de longa-metragem completo. 

Em nossa perspectiva, uma fase de análise das necessidades dos alunos e do contexto 

de ensino se faz sempre necessária em qualquer planejamento didático, conforme se observa 

nos modelos de elaboração de MDs apresentados anteriormente. Segue-se uma etapa de 

desenho dos objetivos gerais que se queiram alcançar.  A seleção do material fílmico, à 

diferença dos modelos de didatização expostos, foi subordinada à análise preliminar e aos 

pressupostos teóricos do professor, à pedagogia pós-método no caso deste estudo, além de 

uma análise da dificuldade de compreensão do filme no que concerne à relação entre som e 

imagem. Os demais fatores observados como dificultadores na compreensão não são 

relevantes, dado que o processo de didatização visa a viabilizar antes de tudo a compreensão 

do material. 

É relevante que após a seleção do material, o professor pesquise o contexto de 

produção do filme. Sendo ele um material autêntico, sua concepção não se deu para o uso 

didático, de modo que essas relações contextuais podem auxiliar na compreensão da 
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mensagem global do insumo. Entendemos que então o professor deve analisar o filme agora 

não mais como expectador de um produto cultural, e também não mais com um olhar julgador 

que teve na seleção do filme, que buscou responder se ele seria ou não adequado ao seu 

público, mas agora com um olhar analítico tanto discursivo quanto pedagógico. Seria o caso 

de assistir à obra com um bloco de notas em mãos, para sinalizar ideias que possam ocasionar 

o trabalho didático: aspectos culturais, questões linguísticas e lexicais, conteúdos presentes no 

filme que possam ou devam ser aprofundados com o auxílio de outros materiais, outros 

produtos culturais que venham a dialogar com a matéria do filme, passagens em que a 

compreensão deve ser facilitada por atividades de exploração pedagógica, elementos que 

possam suscitar discussões em classe etc.  

Após essa fase de brainstorming, o professor deve ponderar novamente suas ideias 

com o diagnóstico feito a princípio e os pressupostos teóricos, a fim de adaptar algumas de 

suas anotações para alcançar maior coerência. Dessa aprimoração são definidos os objetivos 

específicos, que fazem dialogar as necessidades do aluno e as ocasiões encontradas no 

material, e então é definida a estrutura do percurso pedagógico.  

A fim de assegurar a atenção durante a visão do filme, sugerimos uma segmentação do 

longa-metragem em pequenos trechos. A duração de cada passagem depende das ideias 

anotadas para o trabalho e do encaminhamento da trama do filme. Não consideramos 

oportuno, por exemplo, pausar uma cena antes de sua conclusão, somente porque se atingiu 

um tempo de cinco ou dez minutos, sem que a interrupção tenha um objetivo pedagógico, mas 

compreendemos que uma faixa de tempo como essa seja a ideal para se manter a atenção do 

aluno potencializada. A essas ações, segue-se um esboço das etapas de atividades. 

Esquematizado o projeto de exploração didática, passa-se a uma elaboração 

pedagógica, de modo que outros textos e materiais são escolhidos, as técnicas didáticas são 

selecionadas e as atividades são delineadas. À elaboração pedagógica sucede uma elaboração 

concreta, que envolve a escrita dos enunciados e a seleção de imagens e outros aspectos 

visuais do material. Ainda nesta etapa sugerimos que haja uma subdivisão temática das 

unidades de ação, que possam auxiliar o aluno a compreender que tipo de habilidades 

envolverá cada passagem. Após essa fase, sugerimos uma rigorosa revisão pedagógica, 

retomando os fundamentos teóricos e a fase diagnóstica que desencadeou todo o processo, 

além de uma verificação de caráter ortográfico, visual e de clareza na compreensão dos 

enunciados. 

Imediatamente o material estaria pronto para um uso piloto, que originaria dados que 

servirão para a avaliação do material posteriormente (diário do professor, produção dos 
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alunos, registro da interação em sala de aula, eventuais questionários a serem aplicados etc.). 

A última etapa concerne em uma avaliação dos pontos positivos e negativos do processo, bem 

como uma reestruturação do material elaborado para acompanhar a visão do filme, a partir 

dos dados gerados. 

Embora o percurso aqui descrito possa parecer sistemático e linear, concordamos com 

Jolly e Bolitho (2011), que compreendem a mente humana com extremamente complexa e, 

por isso mesmo, criativa, de modo que as etapas que aqui se apresentam podem se sobrepor. 

Uma ideia completa de atividade didática pode surgir ainda no momento de seleção de um 

filme ou a elucidação de uma necessidade do público de alunos se averiguar somente na 

elaboração concreta do material. O importante é que o professor tenha discernimento, que 

podemos considerar como o senso de plausibilidade de Prabhu (1990), para verificar a 

coerência para o percurso de qualquer ideia que surja em qualquer momento do processo de 

didatização.  

Procuramos esquematizar visualmente o processo descrito na figura a seguir: 

 

Figura 10 - Processo de didatização de um longa-metragem 
 

 

 

Na imagem, representamos a pedagogia pós-método com uma força externa ao 

contexto de ensino, mas que influencia o processo direta e coerentemente por considerar em 
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suas definições teóricas os parâmetros da particularidade, da possibilidade e da 

praticabilidade, cuja determinação é inerente ao cenário de ensino-aprendizagem. A fase 

inicial do processo, o diagnóstico, foi representada como uma força central e interna, mas que 

igualmente influencia todo o processo proposto. Segue-se um processo cíclico em abstrato, 

referido pela posição que cada etapa ocupa no modelo, mas dinâmico em sua efetivação, que 

procuramos retratar pelas setas bidirecionadas, embora, para nós, após a elaboração concreta o 

processo tenha-se configurado mais linear. 

Com nossa proposta de modelo, não pretendemos em absoluto restringir outras 

possiblidades de encaminhamento desse processo. No entanto consideramos que nossa 

primeira pergunta de pesquisa foi satisfatoriamente respondida, pois propomos os passos que 

podem orientar o professor na didatização de um longa-metragem, e eles nos permitem 

contribuir para o debate a respeito da didatização de materiais e, por seu produto final, 

também para a elaboração de MDs. 

Nossa segunda pergunta de pesquisa procurou indagar os efeitos que tal processo, 

realizado pelo professor, suscitaria no ensino-aprendizagem de uma LE, bem como nos 

sujeitos nele envolvidos, que entendemos como o próprio professor e os alunos. 

Entendemos que ao didatizar um filme de longa-metragem, insumo que se constitui, 

como expusemos neste trabalho, um material autêntico da língua e cultura alvos, o professor 

afirma seu posicionamento como intelectual, nos termos de Giroux (1997), capaz de refletir 

sobre sua prática, produzindo, a partir dela, teorias significativas, e de se valer também da 

teoria disponível para aprimorar sua prática.  

Dessa maneira, o professor não aceita a dicotomia, ainda em voga, que de um lado 

coloca os teóricos acadêmicos capazes, e de outro, o professor executor dos preceitos de 

outrem, e se coloca como legítimo participante do diálogo que, em palavras freireanas, 

constituem a práxis de ensinar (e inevitavelmente, aprender). O processo de didatização, 

conforme descrito neste estudo, possibilitou, portanto, que o professor exercesse 

verdadeiramente o parâmetro da praticabilidade proposto por Kumaravadivelu (2003, 2006, 

2008, 2012a).  

Ademais, o professor ainda consolidou seu lugar social ativo ao possibilitar que seu 

aluno participasse do mundo cultural da língua de estudo, já que aproximou os discentes de 

um produto autêntico, em língua original, fazendo com que eles dialogassem com o filme 

como participantes inseridos na esfera cultural italiana. 

Relativamente aos alunos, entendemos que o benefício maior tenha se dado por meio 

do parâmetro da particularidade. Tendo o professor realizado uma análise das necessidades 
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dos alunos e planejado a didatização do filme a partir dela, os alunos tiveram acesso a um 

ensino da língua que atendeu suas expectativas. Pelos dados preliminares sobre o público 

potencial do produto da didatização, verificamos a necessidade dos alunos de desenvolverem 

a habilidade oral, bem como ter o acesso cultural que um filme pode proporcionar.  O 

atendimento a esses anseios se averiguou com os demais dados, referentes ao uso efetivo do 

material elaborado no curso piloto, já que os alunos apontaram esses fatores como presentes 

no curso e os avaliaram positivamente. 

A partir dessas considerações, inferimos que o processo de ensino-aprendizagem foi 

potencializado, seja pela seleção de um material rico linguística e culturalmente, seja pelo 

trabalho direcionado a um cenário específico e com bases teóricas sólidas. Com isso, 

entendemos termos respondido adequadamente também à nossa segunda pergunta de 

pesquisa. 

Além disso, entendemos termos chegado a algumas conclusões não previstas pelas 

perguntas de pesquisa, mas que, no nosso entendimento, merecem algumas considerações. 

Revisitando o conceito de didatização apresentado como parâmetro neste trabalho, a 

partir da definição de Vieira (2012b), percebemos que o foco da autora recai, sobretudo, sobre 

a manipulação do material autêntico por meio de técnicas didáticas, a fim de torná-lo 

“acessível e compreensível aos alunos” (p. 95), com um sentido de exploração para fins 

pedagógicos sem investir “em alterações, adaptações ou simplificações” (idem), isto é, o texto 

é apresentado aos alunos tal e qual foi produzido para sua circulação de destino, o que se 

altera é o contato do aprendiz com tal material, que após o processo de didatização passa a ter 

uma mediação. 

Embora a autora faça menção à complexidade do processo, e se reporte à figura do 

professor como promotor dessa mediação, a partir de nosso estudo, enxergamos o processo de 

didatização por uma perspectiva mais abrangente e não somente técnica, sobretudo quando 

partimos das considerações do pós-método presentes nesta pesquisa. 

Para nós, o processo de didatização se revelou uma oportunidade de desenvolvimento 

profissional e intelectual in operandi do professor, que tem a oportunidade de olhar para seu 

contexto particular de ensino e, quando possível ou necessário, atuar em prol de suas 

particularidades políticas e sociais, além de se afirmar enquanto especialista teórico e prático 

da atividade docente, desenvolvendo seu senso de plausibilidade. 

Entendemos que a definição de Vieira (2012b) se concentra sobre os aspectos práticos 

da didatização apontando, a nosso ver, no termo “complexidade” o pano de fundo teórico que 

as ações pragmáticas envolvem, mas sem aprofundá-las. 
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Desse modo, compreendemos que a didatização é o processo que tem no professor o 

profissional reflexivo capaz de analisar seu contexto particular de ensino das perspectivas 

teórica, pragmática, social e política e de escolher e examinar empiricamente um material 

adequado (autêntico ou não) com o qual trabalhar e, a partir dele, elaborar atividades por meio 

de técnicas didáticas apropriadas que possam torná-lo compreensível e acessível aos seus 

alunos, se ainda não o é, sem alterá-lo, adaptá-lo ou simplificá-lo, e fazê-lo operar como 

insumo didático, cujo objetivo primeiro passa a ser o de ensino-aprendizagem da língua 

estudada. 

No que diz respeito às técnicas didáticas para o ensino de línguas, ao recorrermos à 

literatura a seu respeito a fim de encontrar respaldo para seu uso na elaboração das atividades 

concernentes à didatização, nos deparamos com uma inconsistência, a esse respeito, dos 

estudos em linguística aplicada ao ensino de LE, que investiram esforços em classificar as 

técnicas em categorias como tarefa, exercício ou atividade comunicativa e em associá-las a 

um método específico, resultando em discussões teóricas afastadas da devolutiva prática para 

a sala de aula. Entendemos que, a partir da perspectiva pós-método, a classificação inócua das 

técnicas didáticas se assemelha à classificação sobre os métodos de ensino. A linguística 

aplicada ao ensino de LE carece de uma ruptura epistêmica também nesse debate, a fim de 

compreender as técnicas didáticas por seus critérios de adequação a cada contexto específico 

de ensino-aprendizagem e se tornarem, efetivamente, recursos para o aprimoramento do 

ensino de uma LE. 

Sobre o debate da autenticidade na sala de aula, entendemos que, no que se refere à 

seleção do material, é indiferente, para os efeitos pedagógicos, que o material seja 

essencialmente didático ou autêntico. Cada um nos parece relevante para o processo de 

ensino-aprendizagem, desde que atenda aos objetivos relativos a seu uso. Sobre a 

autenticidade das ações em sala de aula, concluímos que uma atividade em sala de aula só 

pode ser considerada autêntica, legítima, se analisada por critérios inerentes a esse cenário, 

assim como ocorre com o critério de verossimilhança nas obras literárias. Desse modo, 

consideramos que as interações provenientes das atividades elaboradas a partir da didatização 

do filme Manuale d’Amore foram autênticas na medida em que foram significativas para o 

processo de ensino-aprendizagem para o qual foram planejadas. 

Especificamente sobre a didatização de um longa-metragem, ressaltamos a riqueza 

desse insumo para o ambiente de ensino de LE, e entendemos que elaborar atividades a partir 

dele trouxe o benefício imediato de desvencilhar da progressão gramatical da maioria dos 

MDs. Embora desde as hipóteses de Krashen já se compreenda que essa progressão de ensino 
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não corresponde àquela aprendida e que, portanto, não há motivos evidentes para segui-la, 

entendemos que essa gradação está presente em nossa memória de aprendizagem e se 

perpetua pela estabilidade dos MDs. Ainda que o professor procure outras formas de encadear 

o ensino, como apontou Coracini (1999a), essa estrutura está “internalizada” nos sujeitos que 

ensinam e aprendem. 

Ressaltamos que as perspectivas, os parâmetros e as macroestratégias do pós-método, 

nos termos propostos por Kumaravadivelu, bem como as orientações referentes às 

microestratégias (ou técnicas didáticas), se mostraram coerentes para as discussões teóricas e 

os fins práticos desta pesquisa, por meio da qual verificamos a necessidade de expandir e 

aprofundar o debate especialmente com os professores de LE, de modo que aprender uma 

nova língua se torne cada vez mais um investimento significativo. 

Tendo em consideração que esta pesquisa se pauta por um paradigma qualitativo, 

intersubjetivo e exploratório, com viés etnográfico, cabe ressalvar que nossas conclusões 

partem da experiência aqui relatada, e suas implicações a ela dizem respeito, embora 

entendamos que nossas reflexões possam ser consideradas para outros estudos futuros, e, por 

isso, não pretendemos encerrar debate algum, nem apresentar soluções universais. 

Ressalvamos que não desmerecemos as possibilidades pedagógicas, e sua adequação, 

de práticas como a didatização de sequências fílmicas isoladas, ou de curtas-metragens, 

apenas pretendemos investigar as formas de aumentar o potencial pedagógico de um longa-

metragem, visto que se trata de um produto cultural popular e atualmente presente na sala de 

aula de LE.   

Concordamos com Donovan (1998), quando afirma que a aprendizagem é um 

parâmetro escorregadio, e apesar de todos os dados apresentados nesta pesquisa, seria 

impossível atribuir à didatização e ao material, somente, o aprendizado que se inferiu, mas 

que jamais se poderia mensurar. Aprender uma língua envolve infinitas variáveis que 

dialogam no evento da sala de aula. Isolar uma delas e lhe conferir o sucesso ou insucesso da 

aprendizagem seria ignorar a complexidade que seu processo inerentemente abarca. No 

entanto, podemos considerar que o insumo fílmico e sua didatização fizeram parte da 

experiência que se analisou e, portanto, foram variáveis que contribuíram para os resultados 

obtidos e devem, definitivamente, ser ponderados. 

Visto que nosso estudo se pautou por uma avaliação global da didatização realizada, 

não consideramos viável a micro avaliação, nos moldes propostos por Ellis (1997), em que 

cada atividade poderia ser avaliada detalhadamente, mas consideramos que seria relevante 

realizá-la especialmente sobre as atividades consideradas neste estudo como as mais 
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adequadas ao insumo audiovisual, como a dublagem de cena, para que se tenha uma 

compreensão mais aprofundada sobre seus efeitos. 

Nos aspectos práticos desta pesquisa, compreendemos que houve algumas limitações. 

A maior delas provavelmente foi a realização de algumas paralisações de funcionários da USP 

durante o desenvolvimento do curso piloto. Por esse motivo, uma das aulas foi cancelada, o 

que acarretou no aumento de uma semana de curso e, consequentemente, a desistência de 

alguns alunos, que haviam se programado para as datas divulgadas das aulas. Também pelas 

paralisações, uma das aulas foi realizada em local improvisado e com o registro em vídeo 

feito por um computador pessoal, já que as salas estavam com uso impossibilitado pelos 

funcionários e as câmeras do LAPEL, indisponíveis.  

Houve também uma dificuldade técnica no uso da câmera em uma das aulas. O 

referido recurso digital não havia sido devolvido por outro usuário no prazo estabelecido, de 

modo que não estava disponível para nosso uso na data agendada. A solução proposta por um 

funcionário foi o uso de uma câmera menos moderna, com registro em fita, mas que se 

mostrou ineficiente e resultou na perda de dados referente a uma das seis aulas realizadas. 

Apesar dessas limitações, consideramos que o desenvolvimento da pesquisa foi 

satisfatório e os dados gerados foram suficientes para se chegar às conclusões anteriormente 

apontadas. 

Conforme proposto no início deste trabalho, realizamos a didatização do longa-

metragem Manuale d’Amore com o objetivo de ampliar o potencial didático que este material 

autêntico e audiovisual é capaz de proporcionar. Esperamos ter demonstrado que, embora não 

rejeitemos outras formas de trabalhar com esse tipo de insumo, a exploração didática tenha 

sido efetiva no sentido de unir a fruição estética que lhe é inerente, à aprendizagem de uma 

língua estrangeira. 

As reflexões teóricas da professora-pesquisadora, acerca do processo subjacente à 

prática da didatização, certamente foram aprofundadas por meio deste estudo, desde a 

primeira inquietação e os questionamentos inicialmente intuitivos que surgiram de sua prática 

docente. 

Acreditamos termos compreendido melhor a natureza e as especificidades de um filme 

de longa-metragem, bem como suas implicações quando escolhido como insumo para a 

prática didática. Em nossa concepção, trata-se de um material essencialmente autêntico, cuja 

autenticidade de uso se refere, sobretudo, à adequação das atividades elaboradas por meio da 

didatização, adequação que deve partir de critérios da própria sala de aula, e não externos a 

ela. Tendo em vista que seu suporte é audiovisual, concebemos que com frequência nos 
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deparamos com momentos de sobrecarga de informações polissensoriais, e esse excesso de 

dados deve ser considerado na análise do professor antes da elaboração das atividades, 

especialmente no que se refere à relação entre som e imagem presente no longa como um 

todo, ou em alguma cena em particular. Apuramos ainda, com a experiência descrita, a 

riqueza que este input pode abarcar, seja em aspectos linguísticos, seja em questões culturais, 

e que o professor, portanto, tem uma fonte profícua de ideias para seu trabalho didático. 

Dificilmente a didatização abarcará todas as oportunidades de ensino que se apresentam, mas 

cabe ao professor verificar quais são relevantes para seu contexto e como explorá-las. No 

contexto de ensino de LE, o uso de filmes pode ser uma forma de possibilitar um contato do 

uso cotidiano da língua estudada, bem como com a difusão de cultura e costumes do país da 

língua-alvo, visto que, como verificamos pelos dados gerados, esses alunos têm pouco contato 

com a língua fora da sala de aula. 

Partindo dos estudos concernentes à didatização, e suas definições discutidas, 

compreendemos que o conceito tem na literatura uma acepção bastante técnica, embora 

tenhamos verificado que seu desenvolvimento certamente ultrapassa o nível prático, e envolve 

uma afirmação de cunho político do professor em contato estreito com seu próprio contexto 

de atuação. Sua atuação passa a se alinhar à ideia de profissional autônomo e intelectual, 

capaz de agir em seu cenário por uma perspectiva ecológica, e pelo parâmetro da 

praticabilidade, conforme debatemos com outros estudos apontados neste trabalho. Desse 

modo, decidimos ampliar a definição de didatização, desenvolvendo a complexidade do 

processo, antes somente aludida. 

O exercício do professor que descrevemos vai ao encontro das propostas da pedagogia 

pós-método, que discutimos largamente, desde sua condição, constatada a partir da crise do 

conceito de método, até as orientações de Kumaravadivelu sobre as perspectivas globais que a 

propiciaram, os parâmetros e as macroestratégias que podem direcionar a prática didática do 

ensino de línguas, além da discussão sobre a infinidade de microestratégias que existem para 

este propósito. 

Foi a partir dessas reflexões, que coordenaram a natureza do insumo escolhido, o 

conceito e processo de didatização, e a pedagogia pós-método; e de modelos propostos por 

outros autores, referentes à elaboração de MDs ou mesmo à didatização, que elaboramos um 

modelo para a didatização de filmes que possam orientar a prática dos docentes que venham a 

optar por esse input em suas aulas. Reiteramos que não se trata de um modelo impositivo, mas 

de uma descrição de nossa experiência com a finalidade de orientação. 
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Em se tratando dos aspectos práticos desta pesquisa, elaboramos um MD com 

atividades idealizadas a partir da didatização do filme Manuale d’Amore, partindo, sobretudo, 

de uma análise inicial com o objetivo de identificar as necessidades e o perfil de seus 

potenciais usuários. Realizamos uma análise e avaliação do material em três momentos: antes, 

durante e após seu uso. Para a avaliação anterior ao uso, nos valemos de uma escala de 

avaliação respondida por professores e alunos de italiano. A escala se mostrou ineficiente para 

uma apreciação quantitativa, por isso consideramos apenas seu enfoque qualitativo.  

Para a avaliação durante o uso do material, no curso piloto oferecido na FFLCH-USP 

para a comunidade, utilizamos a gravação das interações da aula em áudio e vídeo, as notas de 

campo registradas pela professora-pesquisadora, as produções escritas (outputs) elaboradas 

pelos alunos durante o curso e questionários qualitativos administrados aos alunos 

participantes. 

Por fim, os dados gerados por cada instrumento foram analisados e triangulados em 

um formato de discussão intersubjetiva, que nos resultou em uma avaliação 

predominantemente positiva, embora tenhamos verificados algumas ressalvas.  

Pudemos evidenciar que o processo de didatização realizado resultou em atividades 

que atenderam às necessidades dos alunos, em que a habilidade oral fora apontada como 

almejada e as questões culturais do filme se verificaram pertinentes. A escolha do filme foi 

adequada ao público, seja por seu gênero cinematográfico, pela relação som/imagem 

averiguada, seja pelas ocasiões didáticas verificadas. 

O aspecto gráfico se mostrou agradável, e contribuiu para que o material transmitisse a 

ideia profissional sempre existente nas atividades produzidas pelos professores, mas que 

raramente são assim tomadas por uma falta de consideração dos fatores visuais. As atividades 

foram variadas o suficiente para contemplar diversos estilos de aprendizagem dos alunos. No 

entanto, a leitura dos textos propostos se mostrou pouco eficaz por uma falta de verificação da 

compreensão global, o que necessariamente deveria ser revisto no caso de uma reutilização do 

material elaborado. 

Embora concordemos que a auferição da aprendizagem é praticamente impossível, 

podemos inferir pelos dados obtidos que aspectos culturais (como o uso da linguagem não 

verbal e a superstição dos italianos), vocabulário (referente a animais, partes do carro, 

palavrões, linguagem verbal e descrição de pessoas) e linguísticos (períodos hipotéticos, 

verbos pronominais) foram aprendidos pelos alunos, e atribuímos esse resultado à didatização 

do insumo, visto que sem o trabalho didático sobre esses tópicos, apenas com a projeção do 

filme, dificilmente o aprendizado se teria dado. 
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Verificamos que, dos parâmetros e das macroestratégias previstas na pedagogia pós-

método, sua grande maioria foi contemplada pelo material, porém observamos que a 

promoção da autonomia discente foi prejudicada e poderia ser revista em uma evental 

reelaboração do MD.  

Como se pode observar da leitura deste trabalho, a didatização de um insumo fílmico 

não se mostrou uma tarefa simples. No entanto, verificamos que os resultados positivos 

advindos desse processo foram significantes para o processo de ensino-aprendizagem. Com a 

ciência do cotidiano turbulento de um professor, é sempre difícil que práticas como essa se 

concretizem, mas esperamos que nosso estudo possa contribuir para que outros professores se 

aventurem nessa “guerrilha didática” (TEZZA, 2002) a fim de reassumir seu posto como 

intelectual reflexivo. Acreditamos que a pedagogia pós-método é capaz de prover o professor 

das ferramentas necessárias para tal empreitada, inclusive para se reverterem as situações 

adversas tão presentes em seu cotidiano. 
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i No texto original: “(…) the meshing and interweaving of diversities.” 

ii No texto original: “(...) global cultural consciousness, (...)” 

iii No texto original: “(…), el prefijo ‘post-“ tiene una clara referencia temporal e ideológica. No solo se refiere a 
algo posterior a uma determinada época o movimento o tendência, sino que aporta um significado crítico, de 
reacción o de crisis de los vaores sostenidos por el modelo anterior.” 

iv No texto original: “(…) learners and teachers are individuals too. They too are engaged in the task of forming 
and reforming their identities in this globalized world.” 

v No texto original: “(…) a prespriptive concept that articulates a positivist, progressist, and patriarchal 
understanding of teaching and plays an important role in maintaining inequities between, on the one hand, 
predominantly male academics and, on the other, female teachers and language classrooms on the international 
power periphery.” 

vi No texto original: “(…) people who say we are beyond methods are making more a political statement than 
anything else.” 
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vii No texto original: “a set of activities to be carried out in the classroom and to the theory, belief, or plausible 
concept that informs those activities.” 

viii No texto original: “(…) personal conceptualization of how their teaching leads to desired learning.” 

ix No texto original: “(…) to generate  varied and situation-specific ideas within a general framework that makes 
sense in terms of current pedagogical and theoretical knowledge.” 

x No texto original: “(…) an alternative to method rather than an alternative method.” 

xi No texto original: “(…) a single set of theoretical principles derived from feeder disciplines and a single set of 
classroom procedures directed at classroom teachers.” 

xii No texto original: “(…) to theorize from their practice and practice what they have theorized.” 

xiii No texto original: “(…) in how well it strikes a balance between giving teachers the guidance they need and 
want and the independence they deserve and desire.” 

xiv No texto original: “(…) a method is a set of theoretically unified classroom techniques thought to be 
generalizable across a wide variety of contexts and audiences.” 

xv No texto original: “method is too inadequate and too limited to satisfactorily explain the complexity of 
language learning and teaching.” 

xvi No texto original: “(...) communicative language teaching was explicitly a post-method approach to language 
teaching (...) in which the principles underlying different classroom procedures were of paramount importance, 
rather than a package of teaching materials”. 

xvii No texto original: “An epistemic break, then, represents a thorough re-conceptualization and a thorough re-
organization of knowledge systems.” 

xviii No texto original: “(…) producing global textbooks with a local flavor.” 

xix No texto original: “The parameter of possibility is also concerned with language ideology and learner 
identity.” 

xx No texto original: “Globally, our world is marked by a near-collapsing of space, time and borders, resulting in 
a run away flow of people, goods, and ideas across the world. This phenomenon is aided and accelerated by 
information revolution, or internetization. (…) People now have a greater chance of knowing about others’ 
culture way of life- the good, the bad and the ugly.”  

xxi No texto original: “(…) teaching materials represent the product of careful and creative planning on the part 
of textbook writers; they are not the result of any interactive process of classroom events. (…) Commercially 
produced for mass comsumption, they can hardly address the specific interactive needs and wants of a given 
group of learners.” 

xxii No texto original: “(...) seriously ‘listen’ when learners peak, and build on what they say.” 

xxiii No texto original: “(...) questions that permit predetermined answers already known to the teacher (…)” 

xxiv No texto original: “(...) that permit open-ended answers containing new information.” 

xxv No texto original: “(...) the narrower the gap between teacher intention and learner interpretation, the greater 
the chances of achieving learning and teaching objectives.” 
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xxvi No texto original: “Supporters of the movement argued that various components of language such as sounds, 
words, phrases, and sentences should be taught holistically using authentic materials and meaningful activities 
that resonate with learners and their daily life.” 

xxvii No texto original: “a critical awareness of the word is essential to develop a critical awareness of the world.” 

xxviii No texto original: “(…) take into account the ideological markers of a text in addition to its propositional 
message.” 

xxix No texto original: In educational contexts, heuristics refers to the process of self-discovery on the part of the 
learner.” 

xxx No texto original: “(...) words and utterances can have different meanings and functions in different contexts.” 

xxxi No texto original: “(...) even if the class is supposed to focus on one specific skill at a time, teachers and 
learners do the inevitable, namely, follow na integrated approach,” 

xxxii No texto original: “(...) to be sensitive to the societal, political, economic, and educational environment in 
which L2 education takes place.” 

xxxiii No texto original: “Textbooks are not a neutral medium. They represent cultural values, beliefs, and 
atitudes.” 

xxxiv No texto original: “Il libro di testo offer la possbilità didattica di seguire un percorso, pianificato, 
organizzato e realizzato in una proposta bilanciata e integrata che tiene presente molteplici aspetti legati al 
progetto educativo nel suo insieme.” 

xxxv No texto original: “(...) critical teaching is an exploratory dialogue of unknown outcomes, (...)” 

xxxvi No texto original: “(…) la grafica, che è prima di tutto uno strumento utile per aumentare e mantenere la 
motivazione dello studente, ma anche  per entrare in sintonia con individui sensibili a una comunicazione visiva 
ed empatica, risulta sul libro a colori più efficace rispetto alla presentazione del materiale permessa dalla 
fotocopia.” 

xxxvii No texto original: “(…) in making the input too ‘familiar’. If the message is completely known, it will be of 
no interest, and the student will probably not attend.” 

xxxviii No texto original: “At lower levels (…) the use of authentic texts may not only prevent the learners from 
responding in meaningful ways but can also lead them to feel frustrated, confused, and, more importantly, 
demotivated.” 

xxxix No texto original: “The language cannot be authentic because the classroom cannot provide the contextual 
conditions for it to be authenticated by the learners. The authenticity or reality of language use in its normal 
pragmatic functioning depends on its being localized within a particular discourse community.” 

xl No texto original: “(…) the materials need to have communicative potential, be relevant to learner experiences 
and projected needs as well as a host of other factors.” 

xli No texto original: “If what went on in classrooms exactly replicated the conditions of the world outside, there 
would be no point in pedagogy at all.” 

xlii No texto original: Non si può giudicare il mondo d’un artista con un criterio di giudizio attinto altrove che da 
questo mondo medesimo.” 

xliii No texto original: “The classroom context serves a learning community, and the purpose of any discourse 
enacted therein is a pedagogic one.” 
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xliv “No texto original: “But not just because films constitute authentic material does not mean that the dialogue 
used in a movie is authentic language. (…) But it may well be the best imitation we have available inside the 
classroom, not counting our own speech.” 

xlv No texto original: “Gli studi di neurologia concordano sul fato che le forti emozioni (sai positive che negative) 
agiscono molto più di quelle neutre, sui processi di fissazione della memoria (...).” 

xlvi No texto original: “Films are also employed as valuable teaching aids in sharpening students' powers of 
observation, developing their skills, and the habits of perceptive watching.” 

xlvii No texto original: “L’elemento visivo insieme a quello sonoro formano una combinazione di segni talvolta 
troppo complessa per essere gestita simultaneamente da un apprendente straniero (…).” 

xlviii No texto original: “(…) un tipo di testo privilegiato, capace di offrire occasioni di analisi, confronto e 
riflessione sulla lingua come strumento di interazione, ma anche su altri aspetti della comunicazione.” 

xlix No texto original: “The solution must lie in some kind of pedagogic artifice whereby language is contrived to 
be both engaged with and learned from.” 

l No texto original: “Dalla selezione alla didattizzazione”. 

li No texto original: “Uno sfruttamento didattico intensivo del testo filmico (...)”. 

lii No texto original: “La didattizzazione è un processo arduo e complesso, per la realizzazione del quale non è 
sufficiente creare qualche esercizio in modo estemporaneo, ma è doveroso tener in considerazione molti aspetti, 
ad esempio la tipologia dei destinatari e la loro provenienza geografica, il livello linguistico, i loro bisogni, il 
metodo di apprendimento pregresso e gli stili cognitivi tipici di ciascun discente.” 

liii No texto original: 
a) “selezione dela sequenza (1-5 minuti); 
b) reperimento dele informazioni sul film da cui è tratta (trama, regista, attori, premi, ecc.); 
c) trascrizione del sonoro; 
d) segmentazione della sequenza in più scene; 
e) ideazione delle attività iniziali (fase di motivazione o contestualizzazione); 
f) ideazione delle attività da svolgere durante la visione o l’ascolto di ogni scena (fase di globalità e 

analisi); 
g) ideazione della attività da svolgere dopo la visione o l’ascolto di ogni scena, o come attività di 

ampiamento (fase di sintesi e riflessione); 
h) elaborazione delle schede di lavoro da somministrare agli studenti.” 

 
liv No texto original: “classroom techniques”. 

lv No texto original: “Una tecnica è un’attività di classe attraverso cui il materiale linguístico viene presentato 
agli studenti e da questi analizzato, elaborato, (ri)prodotto; (…)” 

lvi No texto original: “(…) delle procedure operative, delle attività, dei modi di fare esercizio e di usare la lingua; 
(...)” 

lvii No texto original: “(...) un’attività mirata ad applicare alcuni aspetti specifici, spesso con un’ottica di 
manipolazione più che di uso creativo, (...)” 
 
lviii No texto original: “An exercise is a teaching procedure that involves controlled, guided or open ended 
practice of some aspect of language. A drill, a cloze activity, a reading comprehension passage can all be 
regarded as exercises.” 
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lix No texto original: “(...) any kind of purposeful classroom procedure that involves learners doing something 
that relates to the goals of the course. For example singing a song, playing a game, taking part in a debate, 
having a group discussion, are all different kinds of teaching activities.” 

lx No texto original: “A task is a workplan that requires learners to process language pragmatically in order to 
achieve an outcome that can be evaluated in terms of whether the correct or appropriate propositional content has 
been conveyed. To this end, it requires them to give primary attention to meaning and to make use of their own 
linguistic resources, although the design of the task may predispose them to choose particular forms. A task is 
intended to result in language use that bears a resemblance, direct or indirect, to the way language is used in the 
real world. Like other language activities, a task can engage productive or receptive, and oral or written skills, 
and also various cognitive processes.” 

lxi No texto original: “L’approccio adottato qui è, in termini generali, orientato all’azione, nel senso che 
considera le persone che usano e apprendono una lingua innanzitutto come ‘attori sociali’, vale a dire come 
membri di una società che hanno compiti (di tipo non solo linguistico) da portare a termine in circonstanze date, 
in un ambiente specifico e all’interno di un determinato campo d’azone. Se gli atti linguistici si realizzano 
all’interno di attività linguistiche, queste d’altra parte si inseriscono in un più ampio contesto sociale, che è 
l’unico in grado di conferir loro pieno significato. Si parla di ‘compiti’ in quanto le azioni sono compiute da uno 
o più individui che usano strategicamente le proprie competenze per reggiungere un determinato risultato.” 

lxii No texto original: “(…) le Cadre ne voit pas une grande différence entre la notion de tâche et d’activité.” 

lxiii No texto original: “the learners’ talk and metatalk can potentially open a window into their internal, self-
regulating processes that no intelligent conjecture on the part of the task designer or the classroom teacher can 
do.” 
 
lxiv No texto original: “(...) specially designed classroom tasks that are intended to require the use of specific 
interaction strategies and may also require the use of specific types of language.” 

lxv No texto original: “(...) reflect real-world uses of language and which might be considered a rehearsal for real-
world tasks.” 

lxvi No texto original: “These terms are understood differently depending on who defines them.” 

lxvii No texto original: “(…) une unité d’analyse qui permet d’analyser toute leçon de L2. Autrement dit, (…) 
toute leçon de L2 se laisserait diviser en un certain nombre de tâches (...). Dans cette perspective, serait 
considérée comme tâche toute activité guidée par une consigne distincte. Ainsi, l’exercice, en dépit de son 
caractère hautement contraignant et répétitif, serait considéré comme un type particulier de tâche. 

lxviii No texto original: “Just as no medical intervention would be prescribed before a thorough diagnosis of what 
ails the patient, so no language teaching program should be designed without a thorough needs analysis.” 

lxix No texto original: “Materials evaluation is a procedure that involves measuring the value (or potential value) 
of a set of learning materials.” 

lxx No texto original: “(...) the process is often based on personal preference and may be affected by factors 
unrelated to pedagogy.” 

lxxi No texto original: “Their discursive format makes it difficult to separate description, guidance, and criticism.” 

lxxii No texto original: “One universal checklist of criteria simply does not exist. It is the particular teaching-
learning situation that determines materials assessment in the first place.” 

lxxiii No texto original: “Mentre nella checklist ci si limita a constatare la presenza o l'assenza di una cosa o di un 
fenomeno, con la rating scale s'aggiunge a questa constatazione una valutazione (...)" 
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lxxiv No texto original: “(…) dare un ordine sistematico alle osservazioni(...)” 

lxxv No texto original: “(…) making predictions about the potential value of materials for their users.” 

lxxvi No texto original: Making an evaluation criterion-referenced can reduce (but not remove) subjectivity and 
can certainly help to make an evaluation more principled, rigorous, systematic and reliable. 

lxxvii No texto original: “Does the textbook reflect learners’ preferences in terms of layout, design an 
organization?” 

lxxviii No texto original: “Layout and design: Are they appropriate for your students?” 

lxxix No texto original: “The visuals are compatible with students’ own culture.” 

lxxx No texto original: “Is there a full range of supplementary aids available?” 

lxxxi No texto original: “Many of the reading passages are up-to-date, interesting and meaningful?” 

lxxxii No texto original: “(…) some questions are so large and so vague that they cannot usefully be answered.” 

lxxxiii No texto original: “The textbook contains fun elements.” 

lxxxiv No texto original: “Is the content obviously realistic, being taken from L1 material not initially intended for 
ELT purposes?” 

lxxxv No texto original: “Is the material clearly organized?” 

lxxxvi No texto original: When one person who knows another asks the second person a question or makes a 
statement, it is framed to be heard specifically by that other person, and draws on the knowledge that each has of 
the other. 

lxxxvii No texto original: “It can be more objective and reliable than pre-use evaluation as it makes use of 
measurement rather than prediction.” 

lxxxviii No texto original: “The piloting process will begin with a conscious decision to pilpot certain materials na 
with a view of what and when this is to be done.” 

lxxxix No texto original: “In general, piloting provides a feel for whether the material actually ‘works’ or not; 
whether the aims of the materials are fulfilled; whether it is appropriate in level, content, and approach; whether 
it is suitable for particular ages and groups of learners; whether it relates well to teachers’ expectations and 
stages of development, and whether it successfully promotes learning.” 

xc No texto original: “A successful pilot is one in which the process has gone according to plan, and a body of 
useful feedback has been assembled. Whether the feedback is negative or positive is independent of the success 
of the pilot itself.” 

xci No texto original: “(…) self-evaluation; case studies; quantitative content analysis of recurring themes; group 
dynamics; the effects of change and innovation – and many, many others.” 

xcii No texto original: “(…) the teacher selects one particular teaching task in which he or she has a special 
interest, and submits this to a detailed empirical evaluation.” 

xciii No texto original: “(…) learning is a particularly slippery parameter to measure, and  is one of the most 
difficult to assess in piloting.” 

xciv No texto original: “(…) the corpus of utterances that learners actually produce orally or in writing.” 
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xcv No texto original: “Traditionally, output has been considered not as mechanism for language learning but as 
evidence of what has already been learned.” 

xcvi No texto original: “The magic word is ‘triangulation’.” 

xcvii No texto original: “(...) at least three different methods are used to assess the same material or feature and the 
results are cross-referenced to establish key points or issues. 

xcviii (...) con molta ironia e com molto sarcasmo anche, perché c’è un po’ di sarcasmo e di cattiveria nel racconto 
degli episodi. Ma forse quella è stata l’acqua vincente perché alla gente piace molto ironizzare su sé stessi. 

xcix No texto original: “(…) se le immagini risultano indipendenti o scarsamente correlate con il significato 
trasmesso dalle parole.” 
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