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RESUMO

O  aprendizado  de  língua  estrangeira  é  um  processo  complexo  que  envolve  a 
subjetividade e a identidade do sujeito.  O impacto da língua estrangeira sobre a 
língua materna e suas implicações no campo afetivo, bem como as metodologias, 
técnicas e abordagens utilizadas no processo de ensino-aprendizagem de língua 
estrangeira,  embora  bastante  problematizadas,  ainda  causam  inquietações  e 
questionamentos.  Neste  trabalho,  faremos  uma  leitura  de  como  a  afetividade  é 
mencionada  nas  diversas  metodologias  de  ensino-aprendizagem  de  língua 
estrangeira e buscaremos embasamento nos fundamentos da psicanálise de Freud 
e  de  outros  autores,  dentre  eles,  Lacan,  no  intuito  de  lançar  alguma  luz  sobre 
questões pertinentes a atuação dos fatores afetivos e dos processos inconscientes 
que são mobilizados quando o indivíduo é exposto a língua estrangeira.      

Palavras-chave: ensino-aprendizagem, identidade, afetividade. 
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ABSTRACT

The foreign language learning is a complex process that involves the learner’s own 
characteristics and identity. The impact of the foreign language on the first language 
and its  effects  on  the  affective  field  as  well  the  language  learning  and  teaching 
methodologies, techniques and approaches although very well discussed, still cause 
concerns  and  questions.  In  this  research,  we  are  going  to  review  the  foreign 
language learning and teaching methodologies observing how these methodologies 
consider the affective aspects focusing on the psychoanalysis fundaments based on 
Freud's and other authors including Lacan´s considerations, trying to illuminate the 
questions about the effective factors´ performance and unconscious processes that 
are mobilized when a person is exposed to the foreign language.

Keywords: language learning and teaching, identity, emotion.
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Aprender  uma língua estrangeira  é  uma experiência  multifacetada que 

envolve  variáveis  emocionais,  afetivas,  sociais,  econômicas,  políticas.  Esse 

aprendizado  envolve  também  valores  familiares,  expõe  o  corpo,  a  capacidade 

cognitiva, confronta culturas e crenças. A exposição à língua estrangeira repercute 

na maneira como o aprendiz relaciona-se consigo mesmo e como ele se relaciona 

com os outros.  Todos esses aspectos  que envolvem o ensino-aprendizagem de 

língua  estrangeira  tendem,  muitas  vezes,  a  ser  desconsiderados  num  cenário 

mundial globalizado e tecnológico, onde as pessoas entendem a língua como uma 

mercadoria. No atual contexto político e social, o domínio de uma língua estrangeira 

passou a ser sinônimo de status e oportunidade de empregabilidade aumentada. 

Esses  fatores,  dentre  outros,  podem  muitas  vezes  contribuir  para  a  busca 

consumista do saber com o objetivo de alcançar uma posição social privilegiada. 

Envolvidos  nesse  emaranhado  de  recursos  tecnológicos,  métodos  e 

técnicas  de  ensino-aprendizagem  de  língua  estrangeira,  os  fatores  afetivos  são 

muitas vezes desconsiderados no cenário educacional, o aprendizado passa a ser 

quantitativo com o foco na rapidez e efetividade. 

Esse  fato  se  constitui  em  um  desafio  para  os  professores  de  língua 

estrangeira que talvez pela falta de informação ou formação profissional deficiente,  

se sentem impotentes diante dos conflitos vivenciados dentro do contexto de sala de 

aula  de  línguas.  Sem a reflexão crítica  de suas abordagens,  o  professor  estará 

impossibilitado  de  uma atuação  consciente,  fundamentada  em conceitos  do  que 

significa  aprender  e  ensinar  línguas.  Não  sabendo  como  lidar  com sentimentos 

contraditórios  vivenciados pelo  aluno,  bem como com a  frustração e  o  estresse 

causado pela exposição à LE (língua estrangeira), o professor muitas vezes impõe o 

uso  de  determinados  métodos  e  abordagens  tidos  como  ideais  que,  além  de 

desconsiderarem  a  flexibilidade  psíquica  do  sujeito,  tendem  a  bloquear  o 

aprendizado.

Coracini (1996), por exemplo, levanta a discussão sobre as fragilidades 

metodológicas que priorizam os aspectos cognitivos com base estruturalista:

Tanto as mais recentes teorias de aprendizagem quanto 
as metodologias se fundamentam numa visão meramente 
cognitivista  que reduz a aprendizagem a mudanças na 
estrutura  cognitiva  (mental)  como  se  o  sujeito  fosse 
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apenas  mente,  razão,  percepção  e  não  um  ser  social 
marcado pela  historicidade  e  clivado  pelo  inconsciente. 
Trata-se da visão cognitivista que reduz a formação do 
professor a aquisição de técnicas mediante “treinamentos 
adequados”  (concepção  behaviorista  atravessando  a 
concepção cognitivista).

Nesse contexto, questionamentos a respeito de qual seria o método ou 

técnica de ensino de línguas ideal, como dinamizar e facilitar o aprendizado, como 

lidar com as frustrações dos alunos bem como o estranhamento deles em relação a 

LE, estavam presentes desde o período de minha graduação. Durante esse período, 

as  semelhanças  entre  as  limitações  enfrentadas  pelos  acadêmicos  (colegas  na 

universidade) e as limitações enfrentadas pelos meus alunos no curso de idiomas, 

bem como as queixas e comportamentos negativos de ambos em relação a LE, 

serviram  como  estímulo  para  investigações.  Mesmo  se  tratando  de  contextos 

educacionais  diferentes,  de  maneira  geral,  quando  em  exposição  a  LE,  ambos 

experimentavam as mesmas sensações de ridículo, fracasso, frustração, apreensão, 

tensão e sentimentos negativos tais como desconforto e ansiedade. 

A partir dessas reflexões, a experiência como professora efetiva em uma 

instituição privada de ensino de línguas estrangeira e ao mesmo tempo na posição 

de  acadêmica  do  curso  de  Letras,  proporcionaram  a  oportunidade  ideal  para 

ponderar a relação dos alunos com a língua estrangeira em diferentes contextos 

educacionais: no espaço universitário, como acadêmica no convívio com os colegas,  

no  ensino  médio  e  fundamental  ,como estagiária  e  no  campo profissional  como 

professora de língua inglesa em curso livre de idiomas.

Pesquisas  na  área  da  linguística  aplicada,  estudos  fundamentos  na 

psicanálise  durante  o  curso  de especialização,  bem como o  diálogo com outros 

professores de língua inglesa que compartilhavam das mesmas inquietações, foram 

relevantes na constatação de que nossas ações podem ser influenciadas por nossas 

emoções,  nosso inconsciente, qualquer intenção de obter um entendimento mais 

complexo do processo de ensino-aprendizagem de LE deve considerar os fatores 

afetivos e sociais no processo de aquisição. 

Portanto, para entender as questões emocionais e afetivas relacionadas 

ao ensino aprendizagem de língua estrangeira e como essas questões influenciam 

no  desempenho  e  na  maneira  que  o  aluno  aprende  a  LE,  utilizaremos  como 

pressupostos teóricos o resultado de uma ampla pesquisa bibliográfica, tendo como 
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aporte principalmente as concepções postuladas por Freud e Lacan. Sob essa ótica 

centraremos a afetividade e suas influências no processo de ensino-aprendizagem 

de  língua  estrangeira,  focando  o  aspecto  inconsciente  que  tem  relevância  e 

participação decisiva nessa ressignificação das relações entre professor, aluno e a 

língua. 

Este  trabalho  está  organizado  em  três  capítulos,  além  dessa  parte 

introdutória. O primeiro capítulo apresenta de forma sucinta a trajetória histórica dos 

métodos e abordagens de ensino de línguas e sua evolução ao longo da história, 

destacando  as  questões  relacionadas  a  afetividade.  Relacionando  o  aspecto 

“afetividade”  com  o  aprendizado  da  língua  inglesa,  encontramos  pesquisadores 

como Brown (1994), Krashen (1981), Arnold e Brown (1999), Almeida Filho (1999). 

Eles se preocuparam com a questão afetiva, observando-a de prismas diferentes. É 

oportuno observar que esses autores, dentre outros, ressaltaram a importância dos 

fatores  afetivos  na  produção  da  língua  estrangeira.  Esses  teóricos  conforme 

veremos mais detalhadamente no primeiro capítulo, trazem insumo valioso para o 

melhoramento da prática de ensino. Mas, conforme observaremos, suas abordagens 

deixam a questão “dos afetos” como pano de fundo, voltando-se para conceitos tais 

como ansiedade, empatia, crença, motivação, desmotivação e auto-estima.

No segundo capítulo, partiremos para as considerações sobre afetividade 

nos  escritos  psicanalíticos.  Baseados  nos  conceitos  de  Freud,  Lacan  e  outros 

autores,  tentaremos  iluminar  quais  as  prováveis  contribuições  da  psicanálise  no 

processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 

No  terceiro  e  último  capítulo  faremos  uma  retomada  de  nossos 

questionamentos  anteriores.  Posteriormente,  traremos  algumas  contribuições  do 

presente estudo para o ensino-aprendizagem de língua estrangeira, bem como suas 

limitações. Por fim, apresentaremos algumas sugestões para futuras pesquisas e, 

em seguida, nossas considerações finais.

A subjetividade do aprendiz e os efeitos contraditórios vivenciados por 

esse sujeito, até então, de uma só língua, o estranhamento causado pela descoberta 

do “Eu” e do “Outro”, bem como o processo de uma certa desconstrução da língua 

materna, ou seja, da estrutura psíquica, da identidade do sujeito, são fatores que 

evidenciam que a aprendizagem ocorre por meio de um processo conflituoso.

Reconhecer e saber lidar com atitudes conflituosas tão naturais no contato 

inicial  com a “língua estranha”;  compreender a existência dos opostos:  alegria  e 
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prazer,  que  se  confundem  com  ansiedade,  timidez  ou  vergonha;  o  riso,  ora 

realmente nervoso, ora demonstrando satisfação, constituem motivações para este 

estudo.  Outra  motivação  vem  da  vontade  de  propiciar  aos  meus  alunos  o  uso 

adequado de técnicas e abordagens que funcionam como coadjuvantes do processo 

de aprendizagem deles e os ajudem a ir adiante, considerando sobretudo a maneira 

que serão afetados pela exposição a uma nova língua. 

Justificativa e Objetivos

Vivemos em tempos de contínuo processo de globalização, em que as 

pessoas encaram a linguagem como uma ferramenta necessária e imprescindível 

nas relações e comunicação com o mundo. Com os avanços e popularização das 

novas  tecnologias,  o  entrosamento  entre  as  pessoas  ultrapassa  as  barreiras  da 

comunicação  local  e  abre  precedentes  para  a  necessidade  de  interação  com 

pessoas  que  falam  outras  línguas.  Consequentemente,  a  necessidade  de  se 

comunicar de maneira eficaz, se entender e se fazer entendido tem aumentado o 

número de pessoas que ingressam no estudo de uma nova língua.

A competência em uma língua estrangeira tem sido vista como a chave 

para o sucesso profissional num mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 

Para  se  posicionar  no  modelo  de  sociedade,  no  qual  o  domínio  de  uma língua 

estrangeira  coloca-se  como  condição  para  atuação  no  mercado  de  trabalho,  o 

aprendiz  acaba  se  sujeitando  indistintamente  a  uma  vasta  gama  de  métodos, 

abordagens e técnicas de ensino-aprendizagem. Abordagens estrutural, tradicional, 

gramática-tradução,  direto,  mimético,  natural,  comunicativo,  entre  outros.  em 

técnicas  de  grupos,  de  pares,  role-play,  entre  outras  práticas,  são  usadas  para 

nortear o trabalho do professor de línguas estrangeiras em sala de aula.

Partindo  dessa  premissa,  as  escolas,  centros  de  ensino  de  línguas 

estrangeiras, cursos livres, bem como as universidades, partem para a descoberta 

de melhores métodos e novas abordagens que buscam a melhoria do ensino de 

línguas estrangeiras, almejando a qualidade de ensino e a tão sonhada competência 

linguística. Sabemos que a qualidade da relação que se estabelece entre o sujeito e 

o  objeto  de  estudo,  no  nosso caso a língua inglesa,  depende da qualidade das 

mediações vivenciadas pelo sujeito.

Não podemos deixar de observar a relevância dos métodos no tocante a 
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aquisição da linguagem, e o risco que eles mesmos oferecem, por muitas vezes não 

levarem em consideração o fato de que o sujeito  é efeito  de linguagem e cada 

aprendiz tem uma identificação singular com a língua, seja ela a língua materna ou a 

língua estrangeira. 

Esta  pesquisa  tem  como  objetivos  principais,  portanto:  sinalizar  alguns 

métodos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras que se voltam e se 

preocupam  em  considerar  o  fator  afetividade  na  aplicação  de  suas  técnicas  e 

princípios básicos e entender a afetividade sob a perspectiva da psicanálise bem 

como  a  relevância  dos  estudos  psicanalíticos  para  o  processo  de  ensino-

aprendizagem de língua estrangeira. 
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CAPÍTULO I

ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA, AFETIVIDADE 
E PSICANÁLISE

“Por  trás  de  tudo  o  que  estamos  cansados  de  saber  
escondem-se todas as coisas que precisamos descobrir”.
Regina Migliori

Durante  um  longo  período,  a  maior  parte  das  pesquisas  na  área  da 

aquisição de linguagem tiveram seu foco voltado para os fatores cognitivos. Essas 

pesquisas se voltavam para a busca do melhor método.  Numa abordagem mais 

recente, muitos estudiosos voltaram a atenção para um domínio amplo e, a nosso 

ver, tão importante quanto o cognitivo: o domínio afetivo.

Indagações a respeito de qual seria o método ideal para a humanização 

da aprendizagem, as considerações sobre os aspectos afetivos e a subjetividade do 

aprendiz,  são  relevantes  no  âmbito  educacional.  Evidenciam  o  grau  de 

comprometimento do profissional na área de ensino de línguas com a sua formação.

Tendo isto em vista,  nos propomos a elaborar esta pesquisa que visa 

compreender melhor o processo de ensino-aprendizagem de outra língua. Para isso, 

entendemos  que  a  psicanálise  é  um  instrumento  importante  para  a  análise  e 

compreensão  de  fenômenos  decorrentes  do  processo  ensino-aprendizagem  de 

línguas, no sentido de abrir precedentes para criação de modalidades de leitura, que 

visam superar o desconforto gerado pela exposição a língua estrangeira.

Nossas considerações serão feitas  focalizando a  maneira  com que os 

métodos  e  abordagens  para  ensino  de  língua  estrangeira  tratam  as  questões 

relacionadas ao afeto, e como o termo é compreendido dentro da psicanálise.

Não se busca aqui uma verdade absoluta, porém, respostas para nossos 

questionamentos, mediante uma revisão de teorias educacionais e dos fundamentos 

psicanalíticos.

Antes  de  se  passar  à  exposição  dos  métodos  e  das  abordagens  de 

ensino de língua estrangeira, convém elucidar uma dificuldade terminológica entre 

método, abordagem e técnica.

1.1 Conceito de Método/ Abordagem/ Técnica
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Destacamos a importância de conceituar os termos método, abordagem e 

técnicas a fim de que se possa estabelecer uma distinção entre eles. Para Mello 

(2000, p.13), embora os termos método e abordagem sejam muitas vezes usados 

como sinônimos, na literatura é importante uma correta compreensão a respeito das 

fronteiras que os diferenciam e dos elos que os unem.

A definição dada pelo dicionário da língua portuguesa ao termo método é: 

o  processo  racional  para  se  chegar  a  um  determinado  fim  ou  a  uma  maneira 

ordenada de fazer  as  coisas.  Conforme podemos observar,  o  conceito  geral  de 

método, encontrado nos dicionários, se mostra bastante abrangente, dessa forma 

pode  ser  empregado  de  acordo  com  o  objetivo  de  seu  estudo  em  campos  de 

conhecimentos distintos, tais como: Ciências, Biologia, Sociologia e Filosofia.

Considerando a abrangência da terminologia e conscientes de que ela 

pode  sofrer  alterações  de  acordo  com  o  objeto  de  seu  estudo,  buscaremos  o 

conceito de método dentro das concepções pedagógicas voltadas especificamente 

para o ensino de línguas. 

Mello (2000, p.13) relaciona algumas definições desse termo encontradas 

na literatura atentando para o fato de que o uso intercambiável e indiscriminado da 

terminologia, no tocante ao ensino de línguas, tem causado impropriedades e até 

mesmo confusões. O que, segundo a autora, pode ter contribuído para implementar 

estudos  mais  aprofundados,  desenvolvidos  por  teóricos  renomados  na  área  de 

ensino-aprendizagem de  línguas,  teóricos  tais  como:  Antony  (1963),  Richards  e 

Rodgers ( 1982),  Almeida Filho ( 1997), dentre outros.

Neste trabalho, nossa abordagem buscará fundamentação ao conceito de 

método empregado por Antony (1963), por ser um conceito mais simplificado. Dessa 

forma não  correremos o  risco  de  sermos muito  abrangentes  perdendo  assim,  o 

nosso foco.

1.1.1 O conceito de Edward Anthony

O linguista americano Edward Anthony (1963) defende a idéia de uma 

relação  hierárquica  de  interdependência  entre  abordagem,  método  e  técnica.  O 

autor  considera  o  método  como  o  estágio  intermediário  entre  a  abordagem  de 

ensino  e  as  técnicas  adotadas  pelo  professor.  Assim,  o  método  deriva  da 
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abordagem do professor e influencia diretamente a técnica de ensino. A função do 

método é o planejamento da atividade docente, e está atrelado às concepções de 

linguagem e aprendizagem do professor.

Por abordagem o autor considera as concepções do professor a respeito 

da natureza da linguagem e dos processos de ensino e aprendizagem. Segundo 

Antony, a abordagem é a visão geral sobre o que significa língua e o que significa  

estudar língua.

O método é derivado da abordagem, portanto sua função é dar um plano 

geral para a apresentação e ensino da língua. Dessa forma, o método deve estar de 

acordo com a abordagem.

Depois de definir método, este é realizado na prática docente por meio de 

diferentes técnicas. Sendo assim, Antony (1963) define técnica como os recursos, as 

estratégias e as atividades práticas empregadas pelo professor na sala de aula para 

que o método atinja sua realização concreta no contexto pedagógico.

    

A figura exemplifica a relação hierárquica com que Antony (1963) define 

as terminologias abordagem, método e técnica. A partir dessa definição entendemos 

que:

• Uma abordagem pode gerar diferentes métodos;

• O método se realiza na prática de diferentes técnicas;

• Uma mesma técnica pode ser adotada em diferentes métodos. 

1.2  Métodos  de  Ensino  de  Línguas  Estrangeiras:  fundamentos,  críticas  e 
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afetividade.

A  trajetória  do  ensino  de  línguas  tem  sido  marcada  por  diferentes 

interpretações sobre o melhor método de se ensinar uma língua estrangeira. Para 

Freeman (2000), o debate sobre os métodos de ensino contribui para a obtenção de 

mais esclarecimentos teóricos,  além de servirem como modelo de integração de 

teorias  (princípios)  e  prática  (técnicas).  Para  ela,  quando  os  professores  são 

expostos aos métodos e levados a refletir em seus princípios e técnicas, eles ficam 

esclarecidos em relação ao por que agem da forma que agem. Ficam cientes de 

seus fundamentos, valores e crenças.

Freeman (2000) chama atenção ainda para o risco de alguns professores 

deixarem de se informar sobre os métodos, influenciados pelas críticas. A autora 

postula que os métodos podem dar uma valiosa contribuição para o processo de 

desenvolvimento  continuado  da  prática  docente,  pois  o  conhecimento  sobre  os 

métodos e  abordagens  de ensino  de línguas  disponíveis  ajuda na expansão  do 

repertório e técnicas do professor. Por meio desse conhecimento, o professor será 

capaz de entender o porquê se sente mais atraído por um método e repele outro, 

também poderá argumentar com segurança contra as imposições de algum método 

em particular, além de mostrar competência para ensinar de maneiras diferentes.

Nesta seção, apresentaremos um breve histórico dos principais métodos 

e  abordagens  usados  para  o  ensino-aprendizagem  de  língua  estrangeira.  Esse 

panorama histórico se fundamenta na segunda edição da obra de Larsen – Freeman 

(2000), “Techniques and Principles in Language Teaching”. Comentários de outros 

autores, bem como os modelos estabelecidos para o ensino de línguas por teóricos,  

tais como, Stephen Krashen e Noam Chomsky também serão mencionados.

1.2.1 Método de Gramática e Tradução

A partir do século IX, o interesse pelas culturas grega e latina, na época 

do renascimento,  abre precedentes para o estudo das línguas clássicas como o 

grego e o latim. Nesse período, o “Método Clássico” usado na aquisição de língua 

estrangeira,  sobretudo  grego  e  latim,  passa  a  ser  conhecido  como  “Método  de 

Gramática  e  Tradução”.  Esse  método  era  usado  para  treinar  mentes  em 

pensamentos lógicos e no desenvolvimento de expressões elegantes.
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O  Método  da  Gramática  e  Tradução  consiste  no  ensino  da  segunda 

língua pela primeira. Toda informação necessária para construir uma frase, entender 

um texto ou apreciar um autor, é dada por meio de explicação na língua materna do 

aluno, havendo pouco uso da língua-alvo. Para aprendizagem da língua, os alunos 

deveriam fazer a memorização prévia de uma lista de palavras e conhecer as regras 

necessárias para juntar essas palavras em frases. Os exercícios eram baseados em 

técnicas de tradução e versão. Pouca atenção é dada ao conteúdo dos textos, que 

são tratados como exercício de análise gramatical.

Apesar  de o método não enfatizar  o  desenvolvimento  de um discurso 

fluente, ele se tornou popular, segundo Brown (1994, p.16-17), por exigir poucas 

técnicas especializadas por parte dos professores. Não é necessário que o professor 

saiba falar a língua-alvo para trabalhar com esse método. O método também facilita 

a aplicação de avaliações que podem ser padronizadas. Dessa forma, a somatória 

dos pontos pode ser feita de maneira mais objetiva.

Richards e Rodgers (1986) postulam que, apesar desse método sofrer 

muitas críticas por provocar sentimentos de frustração nos alunos, ele ainda é muito 

usado. Esses autores afirmam também que o método de Gramática e Tradução não 

tem  teoria  que  lhe  dê  suporte.  Não  há  uma  justificativa  para  seu  uso  ou  para 

relacioná-lo a questões da linguística, psicologia ou educacão.

O foco do método é no professor, que é a autoridade máxima e detentor 

do conhecimento. A interação parte do professor, a participação do aluno é mínima, 

a maneira como os alunos são afetados não é levada em consideração dentro dessa 

metodologia de ensino, já que não há relatos de nenhum princípio que considere 

como o aluno se sente em exposição a língua estrangeira. 

Apesar de sua popularização no âmbito escolar, pelo fato de apresentar 

técnicas  que  permitem  trabalhar  a  língua  alvo  apenas  com  a  manipulação  de 

estruturas gramaticais e tradução, sem que seja necessário ter fluência na língua 

estudada, as mudanças no cenário político geram um novo perfil  de aprendizes. 

Neste momento histórico o desafio era desenvolver uma metodologia de ensino de 

línguas  que  atendesse  falantes  de  diferentes  idiomas  numa mesma turma,  isso 

implicaria segundo Cook (2003, p.33), que o ensino de uma segunda língua baseado 

na primeira língua ou em técnicas de tradução estava inviabilizado.

1.2.2 Método Direto
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Investigando o processo de evolução sofrido pelo ensino-aprendizagem 

de  línguas  entre  os  séculos  IX  e  XX,  período  de  importantes  transformações 

políticas, Cook (2003, p.33) retoma o fenômeno de migração em massa dos falantes 

de vários  idiomas para o Estados Unidos,  bem como a interrupção das guerras 

mundiais e o considerável crescimento do comércio internacional  e turismo, para 

explicar o desafio enfrentado pelos “experts” em ensino aprendizagem de línguas. 

Esses  estudiosos  que  ainda  não  eram  conhecidos  como  linguistas  aplicados 

responderam à demanda com novas idéias radicais a respeito de como a língua 

deveria ser ensinada.

A tradução e as explicações em primeira língua foram banidas, criando 

um  novo  método  que  tinha  como  princípio  fundamental  a  idéia  de  que  a 

aprendizagem da língua-alvo se dá por meio da língua-alvo, assim nasce o Método 

Direto.

Dentro dessa metodologia a língua materna nunca deve ser  usada na 

sala de aula, a transmissão do significado dá-se por meio de gestos, mímicas e 

gravuras,  sem jamais  recorrer  à  tradução para  a  língua materna.  O aluno deve 

aprender a “pensar na língua-alvo”.  O professor não precisa saber falar a língua 

materna do aluno. Portanto, ele deve ser um nativo ou fluente na língua-alvo.

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

primeiras aulas. O uso de diálogos situacionais e pequenos trechos de leitura são o 

ponto de partida para exercícios orais e escritos. Assim, é usada pela primeira vez 

no ensino de línguas estrangeiras a integração das quatro habilidades: ouvir, falar, 

ler e escrever.

O aluno é primeiro exposto aos “fatos” da língua para mais tarde chegar a 

sua sistematização. O exercício oral deve preceder o escrito. A técnica da repetição 

é usada para o aprendizado automático da língua. Para as correções o professor 

usa várias técnicas que induzem o aluno a auto-correção. O uso de diálogos sobre 

assuntos da vida diária tem por objetivo tornar viva a língua usada na sala de aula.

O enfoque do Método Direto está nos aspectos cognitivos do aprendizado 

de línguas, não há menção a questões afetivas.

  

1.2.3 Método Audiolingual
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Já  em  meados  de  1950  o  enfoque  do  Método  Direto  não  atendia  à 

demanda de rapidez e efetividade no domínio da língua estrangeira. A participação 

dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial marcou significativamente o ensino 

de  línguas  na  América.  O  exército  americano  precisava  de  falantes  fluentes  de 

várias línguas estrangeiras e não os encontrou, a solução foi produzir esses falantes 

de maneira mais rápida possível. Neste período um novo método, que atendesse as 

expectativas  das  pessoas  que  buscavam  rapidez  e  efetividade  no  ensino  era 

indispensável.  Surge  assim  o  Método  Audiolingual  (Richards  e  Rodgers,  1986; 

Brown, 1994; Leffa,1998). Esse método, assim como o método direto, baseia-se no 

enfoque da habilidade oral e considera a língua como um conjunto de hábitos. O 

Método Audiolingual é fundamentado na teoria behaviorista de Skinner (1957).

De acordo com Williams e Burden (1997, p.9), o behaviorismo define o 

modelo  de  comportamento  humano,  com  base  nas  teorias  positivistas  de 

condicionamento desenvolvidas por Pavlov a partir de experiências com animais em 

laboratórios:  as  respondentes  e  as  operantes.  Skinner  (1957)  expandiu  a 

possibilidade de aplicação dos princípios de condicionamento operante enfatizando 

a importância do reforço. 

Além de  se  alicerçar  nas  teorias  behavioristas,  o  método  baseava-se 

também nas  teorias  da  linguística  estrutural,  onde  o  foco  na  forma  é  de  suma 

importância. A língua é vista como um conjunto de elementos que são combinados 

em operações gramaticais.

Dentro desse método existe uma sequência nas estruturas gramaticais, 

que  são  aprendidas  uma  de  cada  vez.  Existe  pouca  ou  nenhuma  explicação 

gramatical, quando o aluno é exposto a estrutura gramatical espera-se que ela seja 

aprendida indutivamente.  O áudio-lingualismo enfatiza que o aluno aprende uma 

língua pela prática, não por meio de explicitações ou explicações gramaticais.

Nos estágios iniciais, o vocabulário é rigorosamente controlado e limitado, 

e a pronúncia é enfatizada desde o início. Há um grande empenho em se evitar que 

os alunos cometam erros e para que o erro não aconteça; o método sugere o uso  

insistente de fitas gravadas, laboratório de línguas e material visual. 

As  respostas  certas  são automaticamente  reforçadas positivamente.  O 

reforço positivo é considerado um elemento de suma importância no processo de 

aprendizagem porque ao indicar que a resposta está correta, o professor estimula a 

repetição e aumenta a probabilidade desse comportamento tornar-se um hábito.
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O aluno só deve ser exposto à escrita quando os padrões da língua oral já 

estiverem bem automatizados,  para  não haver  interferências  na pronúncia.  Para 

aprender a língua alvo o aluno deve aprender a usá-la automaticamente sem parar 

para pensar. Espera-se que os alunos adquiram novos hábitos, superando assim 

antigos hábitos formados durante a aquisição da língua materna. Para  Williams e 

Burden (1997), uma espécie de lavagem cerebral.

O  aluno  não  aprende  errando,  pois,  nessa  concepção  metodológica, 

acredita-se que  quem erra acaba aprendendo os próprios erros.  O professor age 

como o líder de uma orquestra, direcionando e controlando a interação dos alunos e 

o uso da língua. O método dos DRILLS, que consiste em apresentar um modelo oral  

para o aluno, seja por meio de fitas gravadas ou pelo próprio professor, serve como 

um modelo que os alunos devem imitar, os alunos são imitadores que seguem o 

direcionamento do professor com exercícios de intensa prática oral.

O  novo  vocabulário  e  a  estrutura  são  apresentados  sob  a  forma  de 

diálogo, dependem da memorização de um conjunto de frases e da aprendizagem 

intensiva via repetição. O professor pode ser comparado a um treinador de animais, 

ele  dá  o  modelo  e,  se  o  aluno  for  bem sucedido  na  repetição,  conseguir  uma 

imitação aproximada do modelo sugerido pelo professor,  automaticamente obtem 

reforço positivo.

Podemos observar que, nesse período, os princípios do ensino de línguas 

estavam  alicerçados  nos  preceitos  do  behaviorismo  que,  por  sua  vez,  se 

fundamentavam de acordo com o positivismo. O enfoque da escola positivista parte 

da premissa de que o conhecimento e fatos existentes num mundo real podem ser 

descobertos por meio de experimentos em que as condições são cuidadosamente 

controladas.  O  positivismo  rejeita  tudo  o  que  não  pode  ser  visto  ou  medido 

cientificamente e considera o comportamento condicionado mais importante do que 

a capacidade intelectual do ser humano.

Conforme Williams e Burden (1997, p.10 - 12), podemos observar que o 

audiolingualismo  é  uma  metodologia  que  traz  várias  limitações  ao  aprendizado, 

dentre elas:

• A  atitude  passiva  que  se  espera  do  aluno  em  relação  ao  seu 

aprendizado;

• A pouca consideração com o que se passa na cabeça do aluno, o 

processo cognitivo se resume em aprender algo;
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• A ênfase nas respostas corretas, o que não permite ao aluno cometer 

erros. 

O fato de considerar a língua um conjunto de hábitos, desconsiderando 

assim a capacidade intelectual do ser humano de gerar a fala, tornam, de acordo 

com Leffa (1998), as fundamentações teóricas do audiolingualismo inconsistentes.

O  audiolingualismo  desconsidera  a  importância  de  um  elemento 

fundamental  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  o  “aluno”.  A  subjetividade,  a 

capacidade de raciocínio, a maneira como ele aprende e como ele se sente, todos 

esses fatores são ignorados dentro dessa metodologia.

Segundo  Brown  (1994,  p.11),  os  ideais  de  Chomsky  não  só 

revolucionaram  o  ensino  de  línguas  como  também  contestaram  a  ideologia 

behaviorista de que o aprendizado de uma língua estrangeira se resume em termos 

de estímulo e resposta. Com esse posicionamento Chomsky transforma a linguística 

no ano de 1960, afirmando que língua é uma habilidade criativa e não memorizada.

1.2.4 Noam Chomsky

When we  study  human  language,  we  are  approaching 
what some might call the "human essence," the distinctive 
qualities of mind that are, so far as we know, unique to 
man. 1

Noam Chomsky (1968,100)

A  teoria  gerativista,  apoiada  na  ideia  da  capacidade  inata  que  o  ser 

humano  tem  na  aquisição  de  linguagem,  foi  abordada  por  Brown  (1994)  Cook 

(2003),  Freeman  (2000).  Para  esses  autores,  a  tese  inatista  de  aquisição  de 

linguagem de Chomsky partia do pressuposto de que os seres humanos nascem 

dotados da faculdade biológica da linguagem e uma gramática universal  inata e, 

mas tarde, influenciados pelo meio linguístico em que crescem, desenvolvem essa 

faculdade se tornando linguisticamente competentes. De acordo com esses autores, 

na  visão  de  Chomsky,  as  principais  características  da  linguagem,  derivam  de 

aspectos inatos da mente e de como o ser humano processa a experiência por meio 

da linguagem, o foco é nos processos mentais.

Ao ressaltar o aspecto criativo das línguas, alegando que a linguagem é 

1 Quando estudamos a linguagem humana, estamos nos aproximando do que alguns 

poderiam chamar de "essência humana", as qualidades distintas da mente que são, tanto quanto 

sabemos, exclusivo do homem.
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mais  biológica  do  que  social,  ele  abala  as  estruturas  do  ensino  tradicional  de 

línguas, baseado no estudo de regras gramaticais prescritivas e ditadas de fora, e as 

metodologias de repetição e memorização. 
Na noção de competência de Chomsky, a linguagem é vista como algo 

divorciado  de  outras  habilidades  mentais.  Parte  de  um  falante  ideal  em  uma 

comunidade de fala homogênea e que não é afetado por fatores externos como 

desatenção, falta de interesse e problemas de memória e conhecimento cultural.

Segundo  Figueiredo  (2004,  p.21),  tanto  na  abordagem  behaviorista 

quanto na abordagem inatista, a língua é o objeto de estudo da linguística e não a 

fala.

A Chomsky interessa esta competência ideal e não o desempenho que 

seria  o  uso  real  da  língua.  Dentro  do  conceito  estruturalista  da  aquisição  de 

linguagem  idealizado  por  Chomsky,  para  que  a  formalização  dos  processos  de 

competência linguística aconteça, o falante ouvinte deve abstrair-se dos fatores que 

interferem no ato da fala, tais como, a complexidade linguística, lapsos de memória, 

influências afetivas, dentre outras. A busca de uma maior cientificidade para explicar 

os processos decorrentes da linguagem acabam apagando o “sujeito” e sua história.

 Com o declínio dos métodos de abordagem gramatical ou formalista, que 

surgiram entre o final de século XI e no início do século XX, surgem metodologias de 

caráter  inovadoras,  que  buscavam  uma  orientação  comunicativa  para  o  ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras.

Para  Leffa  (2006),  os  conceitos  gerativistas  transformacionais 

encabeçados por Chomsky, ao contrário das escolas anteriores, não traziam solução 

pronta para o ensino de línguas. De acordo com o autor, isso fez florescer vários 

métodos  geralmente  ligados  a  um  nome,  às  vezes  envolvidos  numa  aura  de 

misticismo, com propostas pouco convencionais. 

Dentre elas, estavam o Método Silencioso, Desuggestopedia, Community 

Language Learning e o Total Physical Response. Todos esses métodos, de alguma 

forma,  reconheciam  a  importância  dos  fatores  afetivos  no  contexto  de  ensino-

aprendizagem  de  língua  estrangeira,  (Larsen  Freeman,  1986,  2000;  Richards  e 

Rodges, 1986; Brown, 1994).

 Para iluminar as mudanças de concepção das metodologias de ensino de 

línguas formalistas e gramaticistas para comunicativas,  Brown (1994,  p.  18),  nos 

remete ao início do ano de 1970. Nesse período, surge no campo da psicologia um 
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crescente interesse nas relações interpessoais, valorização do trabalho em grupo e 

o uso de estratégias cooperativas. Nesse mesmo momento, pesquisas na área da 

linguística  encontram  respostas  mais  aprofundadas  a  respeito  das  questões  de 

natureza comunicativa e competência comunicativa. 

A  interação  e  os  processos  sócios  culturais  referente  a  aquisição  da 

linguagem,  bem  como  os  aspectos  relacionados  a  afetividade  ganham  uma 

dimensão significativa.  Esse fato  consequentemente  contribui  para  o  declínio  da 

abordagem audiolingual e favorece o aparecimento das abordagens comunicativas.

Dentre as metodologias que buscaram a abordagem comunicativa como 

princípio está o Método Silencioso.

1.2.5 Método Silencioso

Criado pelo Dr. Caleb Gattegno em 1970, o Método Silencioso não foi 

considerado  por  seu  criador  um método  propriamente  dito,  pois,  para  ele,  seus 

princípios poderiam se estender além do campo educacional. A filosofia de Gatteno 

era  de  que  o  ensino  é  subordinado  ao  aprendizado,  em  outras  palavras,  ele 

acreditava  que  ensinar  significava  servir  ao  processo  de  aprendizagem  e  não 

dominá-lo. Dentro da perspectiva de Gatteno a aprendizagem da língua estrangeira 

deveria ocorrer da mesma forma que ocorre a aquisição da linguagem das crianças 

ou  bebês,  ou  seja,  por  meio  da  mobilização  de  recursos  internos  tais  como 

percepção, imaginação, intuição e criatividade.

O método tem abordagem humanista, foco na aprendizagem e traz alguns 

traços do enfoque cognitivo, em que o aprendiz é responsável pelo seu aprendizado. 

Por meio desse método o aprendiz usa a cognição para a formulação de hipóteses e 

descobre  as  regras  da  linguagem  que  está  adquirindo,  construindo  seu  próprio 

conhecimento. O método sugere que os alunos devem usar a língua para expressar 

seus pensamentos, percepções e sentimentos.

O professor é visto como um técnico ou engenheiro, o aluno constrói seu 

conhecimento. O professor utiliza a bagagem e o conhecimento trazido pelo aluno, 

promovendo o ensino por meio do que lhe é familiar. O método possibilita que o 

professor focalize as percepções do aluno e o aprendizado envolve transferir o que a 

pessoa já sabe para um novo contexto.

O ensino dentro dessa metodologia parte do pressuposto de que o aluno 

que  está  aprendendo  uma  língua  estrangeira  é  inteligente  e  já  traz  consigo  a 
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experiência de já ter aprendido uma primeira língua. Dessa forma, o professor pode 

assegurar a facilitação em lidar com a língua, permanecendo em silêncio a maior 

parte do tempo, ajudando somente quando houver a necessidade. Como postula o 

próprio Gattegno: “O professor trabalha com o aluno enquanto o aluno trabalha com 

a língua”. 

Dentro desse método, o silêncio é uma ferramenta que o professor usa 

para ajudar a exercitar a iniciativa e a autonomia dos aprendizes. Segundo esse 

método,  o  silêncio  do  professor  encoraja  a  cooperação  do  grupo  e  os  alunos 

aprendem uns com os outros. 

O professor sai do centro da atenção, assim, ele tem liberdade para ouvir  

e observar o comportamento e se aproximar dos alunos. O silêncio do professor não 

significa  que  ele  não  pode  falar,  o  professor  fala,  mas  somente  quando  há 

necessidade. Dessa forma, o aluno entende que a atenção ao que o professor diz é 

a  chave  para  que  ele  possa  desempenhar  suas  tarefas,  assumem  a 

responsabilidade pelo seu próprio aprendizado, com isso ganham autonomia para 

explorar a língua e fazer suas próprias escolhas. 

Os erros são necessários, encarados com naturalidade e considerados 

inevitáveis  no  uso  da  linguagem  para  comunicação.  O  Método  Silencioso  visa 

estimular  o  aluno  ao  uso  da  linguagem,  dessa  forma,  é  por  meio  dos  erros 

cometidos pelo aprendiz que o professor consegue identificar o que não está claro 

para  o  aluno.  O  método  considera  que  a  maneira  de  o  professor  proceder  na 

correção dos erros pode interferir no processo de aprendizagem.

O significado das palavras ou estruturas é feito por meio da percepção do 

aluno, evitando assim a tradução. No processo de aprendizagem o professor prima 

pelo progresso e não pela perfeição. O professor deve entender que o aprendizado 

ocorre no tempo de cada aluno, considera que cada aprendiz possui seu próprio 

ritmo de aprendizagem.

O método enfatiza o uso das quatro habilidades, ler, falar, ouvir, escrever. 

Os elementos da linguagem são introduzidos de maneira óbvia, se expandido com 

base no que o aluno já sabe. A língua é usada como forma de expressão. Para 

conseguir  expressar  seus  sentimentos  o  aluno  precisa  estabelecer  certa 

independência do professor, a participação do professor nesse processo deve ser na 

forma de auxílio no desenvolvimento da autonomia, fornecendo insumo necessário 

para que ele aprenda sozinho.
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No Método Silencioso o  professor  observa  os  alunos  constantemente. 

Assim,  quando  os  sentimentos  dos  alunos  interferem  no  rendimento  deles,  o 

professor  procura  uma  maneira  para  eles  próprios  superarem  as  barreiras  que 

surgem. No fim das lições os alunos fazem um  feedback e têm oportunidade de 

expressar como eles se sentem, além de serem encorajados a cooperarem uns com 

os outros. Para isso, o ambiente gerado na aula deve ser sempre bem tranquilo,  

relaxado e facilitador da aprendizagem.

Podemos  notar  que  o  método  abre  precedentes  favoráveis  na 

consideração dos aspectos afetivos,  mas apesar  de  mencionar  a  relevância  dos 

sentimentos do aluno no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, 

essas  considerações  parecem  estar  em  segundo  plano.  O  método  focaliza  a 

obtenção de resultados, o objetivo primário é alcançar a meta de fazer o aluno se 

comunicar,  por  isso,  a  preocupação  em  gerar  um  ambiente  favorável  a 

aprendizagem.

É  importante  destacar  também  que  em  algumas  técnicas  de  ensino-

aprendizagem  utilizadas,  desconsidera-se  a  maneira  como  os  alunos  serão 

afetados. O fato de posicionar o professor como um técnico ou engenheiro deixa o 

professor muito distante para encorajar uma atmosfera comunicativa. Os aprendizes, 

por  sua  vez,  baseados  em suas  crenças,  geralmente  precisam de  orientação  e 

insumo de qualidade vindo do professor como forma de estímulo na produção da 

fala. Esse distanciamento do professor pode causar angústia e insegurança.

Um método que considera a afetividade tende a posicionar o professor 

como mediador  para  facilitar  o  aprendizado.  Há  muitos  aspectos  da  língua  que 

podem  ser  ditos aos  alunos,  em  vez  de  se  gastar  horas  ou  dias  para  fazer 

compreender  um  conceito  que  poderia  ser  facilmente  esclarecido  por  meio  da 

orientação direta do professor.

1.2.6 Método Sugestopédico

Em 1966, estreia no cenário de ensino-aprendizagem de línguas um novo 

método fundamentado em princípios da alegria, ausência de tensão e concentração 

da atenção sem esforço.

Para  Celce-Murcia  (1991)  appud  Freeman  (2000,  p.73),  o  método 

Sugestopédico,  também  com  os  pressupostos  baseados  na  abordagem 

comunicativa. Tem enfoque afetivo-humanístico, ou seja, a base é o respeito pelos 
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sentimentos  do  aluno.  Seus  princípios  preconizam que a  aprendizagem de uma 

língua estrangeira deve levar em conta as múltiplas solicitações do meio ambiente 

que atuam sobre o psiquismo, de forma inconsciente e irracional  e  dos estados 

alterados de consciência.

Esse método criado pelo psiquiatra e educador búlgaro, Georgi Lozanoy 

(1964), traz características bastante peculiares. Dentre elas, a proposta do diálogo 

do inconsciente e o consciente trabalhando com reservas ocultas da mente, onde 

nada é imposto ao aluno,  mas sim, sugerido ou proposto.   A sugestão evoca a 

aptidão do cérebro para receber ou evocar ideias, transformando-as em atos. 

Para  Lozanoy  (1964)  a  aprendizagem  linguística  é  normalmente 

“atrasada” em decorrência de “barreiras” que o próprio aprendiz se impõe. O medo 

de não ser capaz de fazer limita as habilidades de aprendizagem. O resultado disso 

é  que  o  aprendiz  não  usa  toda sua  capacidade mental.  A  tensão  e  a  angústia  

verificada na maior parte das práticas pedagógicas muitas vezes são provenientes 

da  insegurança  do  aluno,  da  falta  de  confiança  na  sua  própria  capacidade  de 

compreensão, memorização e das limitações impostas por ele mesmo.

Apesar da estrutura da língua não ser ignorada, o foco não é na forma, 

mas no uso da língua. Com enfoque comunicativo, a metodologia promete promover 

a aquisição acelerada de um amplo vocabulário num período de tempo reduzido. A 

capacidade de memorização é aumentada pelo uso de técnicas de relaxamento.  O 

uso da língua materna é permitido, mas vai diminuindo à medida que o aluno amplia 

seu vocabulário. Os erros são corrigidos de maneira gentil e com tom de voz suave.

O método sugestopédico tem a atenção voltada para a maneira com o 

que os alunos se sentem. Um dos princípios básicos do método é que os alunos se 

sintam  realmente  relaxados  e  confiantes.  Espera-se,  em  virtude  do  ambiente 

agradável e relaxante gerado especificamente pelo professor, sejam desbloqueadas 

todas as  barreiras  psicológicas e  o  aluno aprenda de forma fácil  e  natural  uma 

segunda língua. A motivação é dada em todos os sentidos para que os alunos se 

sintam seguros  e  confortáveis.  Eles  recebem novas  identidades  e  as  utiliza  no 

decorrer  das  aulas,  os  materiais  são  bem  criativos  e  coloridos,  as  salas  são 

ambientadas,  coloridas,  sempre  musicadas  e  as  cadeiras  são  extremamente 

confortáveis. Uma alternativa que, segundo os fundamentos do método, evitaria o 

recalcamento ou inibição das pulsões. 

Apesar  da  relevância  dos  princípios  que  norteiam  o  método 
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sugestopédico  em  relação  à  valorização  da  afetividade,  ele  apresenta  algumas 

fragilidades. Dentre elas está a falta de comprovação científica para as técnicas de 

sugestão  e  des-sugestão,  aplicadas  pelo  método  com  intuito  de  acelerar  o 

aprendizado.

 Outra  fragilidade que pode ser  destacada dentro  da metodologia,  diz 

respeito às exigências pertinentes as qualificações do professor. Para desempenhar 

os  vários  papéis  que  lhe  são  exigidos,  esses  profissionais  necessitam  de  uma 

formação  eclética  que  inclui  habilidades  em  campos  de  atuação  profissional 

distintos,  ou  seja,  para  trabalhar  com  o  método  o  professor  necessita  ter  a 

desenvoltura de um psicólogo, animador de grupo, psicoterapeuta, ator e artista.

 Em outras palavras, a proposta de proporcionar um ensino que leve em 

consideração  os  sentimentos  do aprendiz  e  criar  uma atmosfera  descontraída  e 

agradável,  apesar  de  ser  atraente,  pode  se  tornar  inviabilizada  no  contexto 

educacional  tradicional,  pela  falta  de  profissionais  qualificados  e  também  pela 

inconsistência de suas técnicas, que só terão aplicabilidade quando empregadas em 

um contexto educacional adequado.

1.2.7 Método Community Language Learning

Nessa concepção humanística de ensino-aprendizagem, que enfatiza o 

desenvolvimento  do  indivíduo  como  um  todo,  levando  em  consideração  os 

pensamentos, sentimentos e emoções, surge um método em que os alunos são 

vistos como um grupo que necessita de terapia ou aconselhamento para que ocorra 

o aprendizado de uma língua estrangeira.

Uma das principais crenças do Método Community Language Learning é 

a  de  que  os  alunos  devem  ser  vistos  como  “pessoas  por  inteiro”.  Não  só  os 

sentimentos e intelecto de cada um, mas principalmente o modo como relacionam 

suas reações físicas, instintivas e sua vontade de aprender entre si.

É desenvolvido por  Charles A.  Curran,  que depois de muitos anos de 

pesquisas sobre o aprendizado de adultos baseados nos estudos humanísticos de 

Carl  Roger,  concluiu que os adultos se sentem aterrorizados quando expostos a 

uma nova situação de aprendizagem, (Freeman, 2000).

Segundo Freeman (2000), Curran acreditava que uma maneira de lidar 

com o temor dos alunos seria os professores se tornarem “language counselors”. 
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Isso  implicaria  que  o  professor  deveria  estar  sempre alerta  às  necessidades de 

apoio que seus alunos pudessem ter em relação a seus medos e inseguranças na 

aprendizagem.  Para  isso,  seria  fundamental  construir  um  bom  relacionamento 

comunitário  na  classe.  Uma  das  maneiras  de  se  conseguir  isso  era  colocar  o 

professor sentado na mesma posição que os alunos, para que a postura dele em 

relação ao aluno fosse igualitária e não autoritária ou ameaçadora.

O  método  preconiza  a  troca  de  informações  no  decorrer  das  aulas, 

mantendo os alunos sempre bem informados quanto ao que deve acontecer em 

cada etapa de todas as atividades. Dentro dessa perspectiva, seria importante que 

os  alunos tivessem a sensação  de  que  estão no  controle  da  interação para  se 

tornarem mais responsáveis pelo seu próprio aprendizado.

A cooperação, e não a competição deve ser incentivada. A aprendizagem 

linguística  visa  à  comunicação  e  expressão  de  ideias.  A língua  nativa  pode  ser 

usada como apoio pelos alunos,  que muitas vezes constroem frases a partir  de 

blocos de palavras traduzidas pelo professor. Os alunos gravam frases em pedaços 

e depois transcrevem essas frases por inteiro em textos. Novas frases podem ser 

criadas  a  partir  dessas  iniciais,  gerando  a  oportunidade  de  discutir  os  pontos 

gramaticais, aprimorar a pronúncia e vocabulário. 

Nesse método, a consideração pelos sentimentos dos alunos e a maneira 

como eles se identificam com a língua é uma preocupação constante, de modo que 

os alunos são constantemente convidados a dizer como se sentem. O professor 

escuta e responde cuidadosamente, mostrando ao aluno que entende como ele se 

sente.  A  segurança  do  aluno  é  o  elemento  básico  do  processo  de  ensino-

aprendizagem.

O  professor  não  precisa  ser  um  terapeuta  ou  ter  nenhum  tipo  de 

experiência  ou  conhecimento  na  área  de  psicologia.  Mas  deve  ser  capaz  de 

compreender as reações dos alunos e como eles se sentem. Deve também fornecer 

suporte para os alunos lidarem com o medo e a ansiedade causados pela exposição 

a  um  novo  processo  de  aprendizagem.  Devem  ser  capazes  de  transformar  os 

sentimentos  negativos  dos alunos para que esses sentimentos não bloqueiem o 

processo de aprendizagem.

Dentre as vantagens desse método, Brown (1994) aponta os aspectos 

afetivos  como sendo uma delas,  uma vez que ele  auxilia  a  superar  alguns dos 

fatores afetivos ameaçadores na aprendizagem da LE. Dentre os problemas, estão:  
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o fato de o professor poder ficar sem muita direção; a credibilidade na estratégia 

indutiva  de  aprendizagem;  e  o  fato  de  seu  sucesso  depender  grandemente  da 

destreza do conselheiro em fazer tradução.

No final da década de 1970 e início da década seguinte, outro método 

entra em cena e ganha popularidade.

1.2.8 Método Resposta Física Total

O método Total Physical Response (resposta física total), está ligado a 

uma abordagem de ensino de línguas chamada “abordagem de compreensão”. Ele é 

assim  denominado,  pois,  ao  contrário  de  outros  métodos  que  enfocam  as 

habilidades de fala, primeiramente enfatiza a compreensão auditiva.

Essa postura vem da observação de que as crianças passam certo tempo 

expostas à língua materna por meio da audição e, somente depois deste período é 

que  começam,  então,  a  esboçar  as  primeiras  formas  de  conversação  oral.  Em 

muitos  pontos,  essa  abordagem se  assemelha  ao  método  direto,  no  entanto,  a 

diferença básica é que aqui a língua materna pode ser usada no início para facilitar a 

aprendizagem dos alunos. 

Um  dos  enfoques  dessa  abordagem  é  a  aprendizagem  prazerosa  da 

língua.  Espera-se  que  o  estudante  realmente  goze  do  prazer  de  aprender.   As 

atividades lúdicas  e o movimento  corporal  são grandes recursos para ajudar  na 

compreensão.  Muitas  estruturas  são  aprendidas  e  praticadas  por  meio  de 

comandos. O professor dá um comando, por exemplo, “hands up”, e mostra o gesto 

para que os alunos assimilem a ordem e o movimento certo. Quando os alunos já 

repetiram uma série de comandos, eles então passam a demonstrá-los ao resto da 

turma.  Após terem domínio  de  uma série  deles,  os  alunos aprendem a lê-los  e 

escrevê-los e, somente após a exposição às novas estruturas, começa a falar e ditar 

outros comandos.

As  ações  do  professor  funcionam  no  sentido  de  propiciar  um  input 

compreensível,  acreditando  que  dessa  forma  o  aprendizado  ocorrerá  de  forma 

natural.  O  aluno  só  fala  quando  se  sente  seguro.  Sentindo  segurança  para  se 

expressar, o aluno fará isso com sucesso, de forma a reduzir a ansiedade, baixando 

o filtro afetivo e facilitando, assim, o aprendizado.

 Este método, assim como os outros métodos que buscam embasamento 

na abordagem humanística, preocupa-se com as questões emocionais e afetivas, e 
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voltam a atenção para o aluno na tentativa de diminuir a ansiedade causada pela 

exposição a língua estrangeira. E, ao mesmo tempo, que se preocupa com questões 

afetivas e suas prováveis influências no processo de ensino-aprendizagem, mantêm 

traços do ensino estruturalista  da  língua,  grandemente  valorizado na abordagem 

tradicional de ensino de línguas.

Por meio da análise dos métodos de ensino de línguas utilizados nesse 

período, podemos notar a forte influência da psicologia humanística no ensino de 

línguas. O enfoque humanístico teve um impacto significativo nas teorias e práticas 

educativas e também se desenvolveu como forma de reação ao behaviorismo.

Os seus princípios básicos são os de liberdade, autonomia e dignidade 

dos  indivíduos.  A  educação  centrada  no  aluno,  que  é  responsável  pela  sua 

aprendizagem  e  desenvolvimento.  O  aluno,  e  não  o  professor  é  o  centro  do 

processo  de  ensino-aprendizagem.  A  abordagem  humanística  preconiza  o 

desenvolvimento  global,  integral,  dos  sujeitos,  em  especial  o  desenvolvimento 

emocional e afetivo ( Williams e  Burden ,1997).

1.2.9 Stephen Krashen
Language acquisition does not require extensive use of 
conscious  grammatical  rules,  and  does  not  require 
tedious drill.2

Krashen (1982)

Na década de 1980 o norte-americano Stephen Krashen (1982) traz ao 

ensino de línguas as teorias de Chomsky, Piaget e Vygotsky, e estabelece uma clara 

distinção entre estudo formal e assimilação natural de idiomas, entre informações 

acumuladas  e  habilidades  desenvolvidas,  traçando  novos  rumos  ao  ensino  de 

línguas.

A abordagem Natural  (Natural  Approach),  desenvolvida  no começo da 

década de 80 por Krashen(1982), estabelece a teoria de aquisição da LE composta 

por cinco hipóteses: a distinção entre aquisição e aprendizagem, a ordem natural, o 

monitor,  o insumo e o filtro afetivo.  Essa abordagem sugere que a aquisição de 

linguagem ocorre por meio da exposição do aprendiz a um input compreensível na 

presença de um filtro afetivo baixo. Além da motivação e autoconfiança, a ansiedade 

é um dos fatores relacionados ao filtro afetivo, constituindo assim um bloqueio do 

2 "A aquisição  da  linguagem não requer  o  uso  extensivo  e  consciente  de  regras  gramaticais,  e 

dispensa o uso do tedioso drill."
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aprendizado. Para Krashen (1982), o filtro afetivo é o primeiro obstáculo com que o 

insumo se depara antes de ser processado e internalizado.

Dessa forma, uma das principais preocupações das aulas baseadas na 

abordagem  natural  é  diminuir  o  estresse,  a  fim  de  baixar  o  filtro  afetivo. 

Krashen(1982), prioriza os fatores emocionais. Para ele, as variáveis afetivas têm 

um papel facilitador na aquisição de uma segunda língua.

Mastrella (2002, p. 164) pontua que, apesar de ser bastante popular, a 

teoria de Krashen é muito criticada.  As autoras argumentam que as críticas são 

baseadas  na  abrangência  da  teoria,  que  tenta  abarcar  todos  os  aspectos 

relacionados à aquisição de língua. Outro aspecto questionável da teoria de Krashen 

é o fato do teórico não explicitar o que poderia promover a ansiedade, considerando-

a como um filtro estático.

Conforme observamos nesse breve apanhado histórico, a relevância dos 

fatores afetivos tem sido enfatizada desde a década de 1970. Para Brown (1994), 

esse  interesse  pelo  lado  afetivo  do  aprendiz  surgiu  impulsionado  por  uma 

preocupação de considerar o indivíduo como um ser integral, não dividido em partes. 

Tal preocupação proveu a junção do afetivo com o cognitivo, a fim de promover uma 

educação integral.

Para Savignon, (1991) apud Mastrella (2002, p. 163), a defesa dos fatores 

afetivos  pode  ter  sido  ressaltada  em  função  da  abordagem  comunicativa,  que 

também surgiu a partir da década de 70. Essa abordagem partia do pressuposto de 

que a aprendizagem eficaz de línguas estrangeira consiste em saber a língua alvo 

para  comunicação  e  não  se  ater  somente  a  formulação  de  um  discurso 

gramaticalmente  correto.  Nessa interação entre  professor  e  aluno,  em busca da 

comunicação, as variáveis afetivas acabam ganhando destaque.

1.3 O papel dos métodos no ensino de línguas estrangeiras

Mudanças geopolíticas influenciam diretamente mudanças sociais, essas 

mudanças espontaneamente se refletem no contexto da sala de aula. Rajagolapan 

(2003)  assegura que toda atividade política é mediada pela linguagem, portanto, 

política e linguagem são indissociáveis.  A literatura nos mostra a forte influência 

política  e  social  exercida  em  relação  a  evolução  e  aos  tipos  de  métodos  ou 

abordagens empregados para o ensino de línguas estrangeiras ao longo da história. 
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(Larsen –Freeman1998; Leffa 2006).

Pennycook (2001) citado por Mastrella (2002, p. 166), vê a sala de aula 

como um lugar de prática social e, portanto, política, é também, um lugar de criação 

de identidade, que pode ser criada, recriada e modificada na e pela língua. Para ela, 

identidades  socioculturais  e  ideologias  não  são  construtos  estáticos.  Mastrella 

(2002) complementa com maestria a análise da autora afirmando que a sala de aula 

de língua estrangeira é um lugar de assimetrias, onde há relações de poder que 

regem toda  sua  dinâmica,  bem  como  resistências  e  contestações.  Portanto,  ao 

contrário  de  ser  estática,  é  passível  de  constantes  mudanças,  onde  as  práticas 

discursivas determinam as posições dos sujeitos.

Tanto os métodos e abordagens, quanto, a maioria das teorias de ensino-

aprendizagem de línguas, tendem a conceber a sala de aula como um lugar neutro e 

estático, onde professor e aluno têm a mesma percepção em relação a busca pelo 

conhecimento.  Atentando-se  a  esse  fato,  Larsem-Freeman  (2000)  adverte  que, 

antes de ser persuadido por um método específico, o professor deve lembrar que os 

métodos são por si  mesmo descontextualizados, descrevem ideais baseados em 

crenças específicas, dessa forma, todos eles possuem suas fragilidades e nenhum 

deles é suficiente em todos os contextos.

Os métodos de ensino-aprendizagem podem ser  vistos como direções 

para que o professor comece a refletir sobre os processos envolvidos, possibilitando 

construir sua própria visão formada pelo exercício diário. Para isso, é importante que 

o professor esteja disposto a reconhecer a complexidade da sala de aula de língua 

estrangeira,  bem  como  procurar  embasamento  teórico  necessário  para,  quando 

questionado sobre o emprego de um método ou abordagem específica, ele possa 

explicar porque optou por determinada escolha. Da mesma forma, os professores 

que tendem para o ecletismo devem estar preparados para explicar e dar as razões 

sobre as motivações que os levam a agir da forma que agem. Qualquer que seja a 

escolha do professor, o importante é que ele esteja ciente de que muitas decisões 

fogem  de  seu  controle  e  que  o  professor  sozinho  não  causa  ou  impede  o 

aprendizado. 

Vale  ressaltar  a  observação feita  por  Brown (1994 p.  18)  de que não 

existe  uma receita  para  “dar  aula”,  mas certamente  a  prática  reflexiva  sobre  as 

ações executadas ao longo dos anos, poderá ser uma grande ferramenta por meio 

da qual o professor, aos poucos, se encontrará no universo de trocar conhecimentos 
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e  experiências  com  seus  discentes.  As  novas  situações  gerarão  novas 

oportunidades  de  se  pensar  a  prática,  bem como novos  conceitos  e  técnicas  a 

serem desenvolvidas. É preciso pensar no que se tem feito e se preciso, agir de 

forma diferente da tradicional, às vezes se tornando um investigador e produtor de 

novas diretrizes para o processo ensino-aprendizagem.

Seja qual for o caminho metodológico escolhido pelo professor, é preciso 

que o processo de ensino-aprendizagem de línguas considere como os alunos se 

sentem quando em exposição à língua estrangeira, no contexto da sala de aula e 

forneça ao aluno uma finalidade. Essa finalidade deve estabelecer uma relação com 

o meio político e social em que ele está inserido, pois as inúmeras variáveis que 

afetam a situação de ensino podem ultrapassar a metodologia usada. Além disso, 

muitas vezes,  dá-se à metodologia uma importância maior da que ela realmente 

possui, esquecendo-se de que tanto o professor quanto os estudantes, no convívio 

diário  em sala  de aula,  são afetados e  influenciados.  Sendo assim,  capazes de 

evoluírem juntos na construção do conhecimento. 
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CAPÍTULO II

ENSINO-APRENDIZAGEM  DE  LÍNGUA  ESTRANGEIRA,  PSICANÁLISE  E  OS 
AFETOS

A linguagem é como uma pele: esfrego minha linguagem 
no outro. É como se tivesse palavras ao invés de dedos,  
ou  dedos  nas  pontas  das  palavras.  Extraído  de 
fragmentos de um discurso amoroso.

 Roland Barthes.

No primeiro capítulo deste trabalho fizemos o levantamento dos principais 

métodos de ensino-aprendizagem de LE. Esta pesquisa foi elaborada no intuito de 

entender as expectativas dos sujeitos envolvidos nesse processo, ou seja, professor 

e aluno em relação à LE e a maneira como cada método propõe lidar com os fatores 

afetivos envolvidos no processo ensino-aprendizagem de LE.

 Entendemos que os questionamentos sobre a relação entre as esferas 

cognitivo-racional-emocional,  se mostram relevantes,  e,  que o sujeito,  bem como 

suas atitudes, são fatores que atuam diretamente no processo de aquisição de uma 

língua. Entretanto, percebemos também que, apesar de alguns métodos de ensino-

aprendizagem de LE considerarem os fatores afetivos relevantes,  dentro de uma 

metodologia  específica,  há  sempre  a  possibilidade  de  que  uma  “boa  receita” 

apropriada dentro de um contexto particular não seja eficaz ou apropriada em outro 

contexto diferente.

 Percebendo a tendência dos métodos de homogeneizar o aprendizado e 

reconhecendo  que  a  sala  de  aula  não  é  um  lugar  neutro,  notamos  que,  como 

professores  de  língua  estrangeira,  não  podemos  nos  ater  a  uma  metodologia 

específica, ao contrário, devemos estar abertos a intervenções e possibilidades de 

mudanças. Para que isso seja possível, precisamos compreender concepções de 

identidade, sujeito e língua estrangeira.

Colocando isso em questão no que se refere ao sujeito exposto a LE, 

buscamos empreender estudos baseados em teorias linguísticas em conjunto com o 

campo da psicanálise, dessa forma, ao contrário de buscar uma receita pronta e 

acabada para sedimentar nossa prática, vamos tentar entender o que está em jogo 

nesse processo.
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2.1 Considerações sobre Linguagem e Psicanálise

A  psicanálise  surgiu  por  volta  do  século  XIX,  seus  fundamentos 

estabelecidos por Freud inauguram ideais de maior respeito pelo ser humano e sua 

liberdade.  No capítulo VII da Interpretação dos sonhos Freud (1900-1901) formula o 

primeiro  grande  modelo  do  aparelho  psíquico  formado  por:  inconsciente,  pré-

consciente e consciente. A partir desse conceito se dá a descoberta do inconsciente, 

que seria a zona mais profunda de nosso psiquismo. 

A determinação freudiana de que a psicanálise era acima de tudo uma 

arte interpretativa (Freud,1925) e o reconhecimento da existência do inconsciente, 

desconstrói os parâmetros científicos estabelecidos anteriormente.  Mas, apesar das 

críticas e questionamentos Freud permanece firme em suas colocações e adverte: 

“...a psicanálise é criação minha; durante dez anos fui a 
única  pessoa  que  se  interessou  por  ela,  e  todo  o 
desagrado  que  o  novo  fenômeno  despertou  em  meus 
contemporâneos  desabou  sobre  a  minha  cabeça  em 
forma de críticas.  Embora de  muito  tempo para  cá eu 
tenha deixado de ser o único psicanalista existente, acho 
justo continuar afirmando que ainda hoje ninguém pode 
saber melhor do que eu o que é a psicanálise, em que ela 
difere de outras formas de investigação da vida mental, o 
que deve precisamente ser denominado de psicanálise e 
o  que  seria  melhor  chamar  de  outro  nome  qualquer.” 
Freud (1914)

 A psicanálise, na visão de Assoun (1996, p.24,25), teria três definições 

básicas.  A primeira:  um procedimento psicológico de processos psíquicos quase 

inacessíveis,  nomeado  por  Freud  como  método  de  investigação  de  “processos 

inconscientes”. A segunda definição para psicanálise, segundo o autor, seria o modo 

de tratamento das desordens neuróticas, fundado no procedimento de investigação 

dos processos inconscientes.  A terceira  e última define a psicanálise como uma 

série de concepções psicológicas que aspira em seu próprio movimento, a ambição 

de se tornar um dia uma “ciência”. Nessa última definição, Assoun (1996) questiona 

“se a originalidade de Freud não consiste em ter inventado, mas que ilustrado, um 

materialismo capaz de fazer justiça aos fenômenos ditos inconscientes”.

Buscamos esse entendimento sobre o que seria o inconsciente porque 

ele tem ligação direta, segundo a experiência psicanalítica, com a constituição da 

linguagem humana, neste caso nosso objeto de estudo.
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Segundo Lacan (1992), a descoberta do inconsciente teria sido uma das 

maiores contribuições de Freud para psicanálise. Baseados nos estudos de Freud, 

vários  outros  estudiosos,  dentre  eles  destacamos  Lacan,  demonstraram  que  os 

processos inconscientes, além de existirem, têm uma força considerável em nossas 

ações e  comportamentos.  Vale  ressaltar,  porém,  a  advertência  de  Lacan (1992, 

p.518), de que o inconsciente não deixa fora de seu campo nenhuma de nossas 

ações. Para ele, a motivação inconsciente se manifesta tanto em efeitos psíquicos 

conscientes quanto em efeitos psíquicos inconscientes.   

A linguagem, como condição do inconsciente, é um sério desafio, ainda 

não  enfrentado  a  contento,  portanto,  abarca  vários  questionamentos.  Para 

exemplificar, vamos nos recorrer à fala de Azenha (2007, p.73), que, ao questionar 

uma forma de conceber a transformação de um ser que nasce não falante e torna-se 

falante, expressa a maneira que a psicanálise entende o homem e a linguagem: 

“A psicanálise  vê  o filhote humano de maneira  radical. 
Enquanto  as psicologias  admitem a cria  humana como 
um  ser  (que  vai  se  desenvolver  segundo  estágios 
programados pela  ordem biológica),  para  a  psicanálise 
trata-se de uma  falta  em ser.  Ou seja,  a  cria  humana 
nascida é apenas um organismo vivo, a pura carne, como 
os demais animais. Não há, no nascimento, um Eu, muito 
menos  um  sujeito.  Componente  essencial  da 
subjetividade,  o  componente  que  diferencia  o  humano 
dos demais animais é a linguagem.” 

A colocação de Azenha (2007) coaduna com o aforismo lacaniano de que 

o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e esta não é meramente um 

instrumento de comunicação, ao contrário, é pensada como estrutura que preexiste 

ao indivíduo, que só se torna sujeito por se assujeitar à linguagem.  “A linguagem, 

com  sua  estrutura,  preexiste  a  entrada  de  cada  sujeito  num  momento  de  seu 

desenvolvimento mental” (Lacan 1992, p.495).

Nesse  sentido,  vemos  na  psicanálise  uma  forma  de  empreender  um 

trabalho de investigação acerca do inconsciente e sua relação com a linguagem. 

Mas,  ao contrário  de fornecer  receitas prontas e acabadas,  por  meio de nossas 

leituras,  notamos  que  a  psicanálise  tem  o  papel  de  nos  guiar  em  direção  do 

reconhecimento  da  incompletude,  da  linguagem  e  do  sujeito  que  é  efeito  de 

linguagem. Ao apontar a existência do inconsciente, Freud descarta a possibilidade 

de controle absoluto dos atos e pensamentos. 
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 Por  meio  da  compreensão  de  alguns  fundamentos  do  campo 

psicanalítico, talvez possamos entender que não existem explicações racionais e 

lógicas no tocante à linguagem. 

2.2 A sala de aula de língua estrangeira e as concepções psicanalíticas de 
sujeito e afetividade.

Para explicar as forças conflitantes que ocorrem em uma sala de aula de 

língua estrangeira, Mastrella (2002) nos chama atenção para o fato desse espaço 

ser  um  lugar  de  assimetrias,  um  lugar  de  prática  social  e  de  construção  de 

identidades. A autora pontua que, a partir do momento que conseguirmos entender 

as relações assimétricas de poder que regem a dinâmica da sala de aula de língua 

estrangeira,  entenderemos que esse espaço,  por  si  só,  é  um espaço propício  a 

resistências e contestações.

Contrariando  todos  os  ideais  metodológicos,  a  sala  de  aula  de  língua 

estrangeira jamais será um lugar  neutro,  onde professor  e  aluno coadunam dos 

mesmos  ideais  de  aprendizagem.  Apesar  das  metodologias  de  ensino-

aprendizagem de  língua  estrangeira  tentarem suavizar  o  embate  entre  a  língua 

materna do aprendiz  e a língua que ele  quer  aprender,  por  meio  de técnicas e 

abordagens  específicas,  a  existência  de  sentimentos  conflitantes  é  inevitável  no 

contato  inicial  com a  “língua  estranha”.  Serrani-Infante  (1998)  reconhece  que  o 

encontro com uma língua estrangeira, seja por imersão, não-imersão ou contexto 

formal em sala de aula, faz parte de um processo amplo e fundamental que é de 

tomada de palavra. A autora evidencia que o aprendizado de uma segunda língua 

“talvez seja uma das experiências mais visivelmente mobilizadoras das questões 

identitárias do sujeito”.

Dessa  forma,  considerando que  o  inconsciente  está  estruturado  como 

uma linguagem, quando falamos em sujeito e sua exposição à Língua Estrangeira, 

não se pode deixar de pensar em subjetividade e a maneira que cada um se sente 

invadido no seu inconsciente em exposição à língua do outro.  O aprendizado da 

língua estrangeira envolve desconstruir um pouco aquilo que já está estabelecido ou 

estruturado dentro do sujeito  por  meio da língua materna (Lacan,  1996;  Serrani-

Infante,1998). 

Apesar  das  teorias  engessadas  de  ensino-aprendizagem  de  línguas 
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estrangeiras comumente desconsiderarem o confronto das questões indentitárias do 

sujeito e sua relação com a língua materna, a concepção de sujeito cunhado pela 

psicanálise parte do pressuposto de que não há acesso ao sujeito real  que não 

passe pela linguagem. Conforme pontuado por Revuz (1998), antes de ser objeto de 

conhecimento, a língua é o material fundador de nosso psiquismo e de nossa vida 

relacional, portanto a língua causa o sujeito. Quando em contato com a LE o sujeito 

sustenta seu aprendizado no que lhe é familiar, ou seja, a língua materna.

Esse  sujeito  da  psicanálise  marcado  pela  falta,  pela  incompletude, 

quando  exposto  a  aquisição  de  uma  língua  estrangeira,  pode  experimentar  a 

vergonha de suas falhas e os efeitos de não ser pleno. Quando o indivíduo não 

consegue  dominar  as  regras  de  um  discurso  apropriado,  a  linguagem  pode  se 

transformar  em  uma  barreira.  Aprender  uma  nova  língua  expõe  o  aprendiz  a 

conflitos e gera afetos que terão que ser expressos em algum momento, ainda que o 

indivíduo tente resistir.

O foco na existência do inconsciente e como ele é estruturado é um dos 

fundamentos psicanalíticos. Dentro desses fundamentos somos efeito da linguagem 

e constituídos por ela. O sujeito é um ser de linguagem, submetido à língua, ao 

sistema,  à  estrutura;  a  língua  é  a  causa  do  sujeito.  O  sujeito  da  psicanálise  é 

marcado pela falta, pela incompletude, é o sujeito estruturado pela língua do Outro, 

sujeito que caminha pela via desejante, e esse desejo é o desejo de reconhecimento 

do Outro. Serrani-Infante, (1998), Lacan (1996, p.529), Mello (2004), Revuz (1998).

Dentro da psicanálise a afetividade não é vista como um fator físico, uma 

vez que a psicanálise não trata daquilo que é natural ou biológico, mas, sobretudo 

do simbólico. Para Lacan, a psicanálise estuda o homem naquilo que lhe falta. A 

psicanálise não trata diretamente das emoções ou do desenvolvimento afetivo, mas 

sim da constituição do sujeito, de que forma os indivíduos serão afetados em sua 

relação com o Outro, o lugar dos afetos e suas manifestações.

A discussão baseada nos afetos  evidencia as dificuldades inerentes à 

linguagem.  O  afeto,  por  sua  vez,  não  corresponde  a  um  fenômeno  estático  e 

observável,  estabelecido de forma universal.  Conforme citado por Assoun (1996, 

p.152),  Freud  busca  a  noção  de  afetividade  dentro  dos  princípios  da  psicologia 

clássica  de  Wundt  (1874),  que  definia  “afecção”  como  “aquilo  que  coloca  em 

movimento  e  vem  da  sensibilidade”.  É  baseado  nos  princípios  da  psicologia 

fisiológica que Freud pode encontrar a ideia de afetividade, vista como um elemento 
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“representacional” (motivo) e um elemento “afetivo” (móvel). 

Freud define afeto como a expressão da quantidade de energia pulsional, 

suas  manifestações  dependem  das  variações  do  estado  sentimental  de  cada 

indivíduo.  Para Assoun (1996, p.152),  o afeto pode ser definido como o “caráter  

genérico do prazer,  da dor  e das emoções”.  O autor postula que essa pequena 

unidade  que  é  o  afeto  pode  ter  um vasto  domínio,  englobando,  para  além das 

“emoções”, as “paixões”, “sentimentos” e o “humor”. Freud caracteriza o afeto como 

algo  subjetivo,  cada  sujeito  vai  experimentá-lo  de  forma  diferenciada.  Sob  esta 

perspectiva, o afeto está no campo da linguagem, pois, de acordo com Freud, não 

existe nenhum fenômeno que pré-existe à linguagem. Portanto, o afeto, apesar de 

não ser um processo inconsciente por ser experimentado, se manifesta por meio da 

linguagem, porém, conforme postula Freud, ao mesmo tempo é aquilo que escapa à 

linguagem.  Assoun  (1996,  p.153)  esclarece  que  o  afeto  é  realmente  “sentido”, 

“experimentado”. Sendo assim, é contraditório falar em “sentimentos inconscientes”, 

no tocante a afetividade.

Lacan  (1992)  corrobora  a  fala  de  Assoun,  ao  dizer  que  a  motivação 

inconsciente se manifesta tanto em efeitos psíquicos conscientes quanto em efeitos 

psíquicos inconscientes.   

A terminologia afeto seria a expressão de qualquer estado afetivo, penoso 

ou agradável que se manifesta sob a forma de uma descarga ou não. Conforme 

pontuado  por  Assoun  (1996,  p.153),  o  afeto  é  da  ordem  do  evento  e  aparece 

sinalizando uma emergência por meio de uma descarga. Segundo o autor, existe 

afeto quando alguma coisa se passa na vida psíquica gerando uma transformação, 

que trará um dispêndio energético. Portanto, podemos dizer que é pela afetividade 

que  se  pauta  todo  o  cenário  de  relacionamento  humano,  inclusive  no  cenário 

educacional, apesar das teorias psicanalíticas não serem voltadas para a educação. 

Conforme comenta Lemos (2007), a concepção freudiana da educação não abarca 

ideais  pedagógicos,  Freud  resume  o  papel  da  educação  como  repressora  de 

pulsões.

Segundo Freire e Murce (2009), o fato de a educação ter a missão de 

inibir,  proibir,  suprimir  e  direcionar  as  pulsões,  não  significa  desmerecer  o 

empreendimento educativo. Ao contrário, essa função inibidora da educação poderia 

gerar condições propícias para despertar o desejo no sujeito.

Vale ressaltar também a fala de Azenha, que esclarece a relação entre 
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desejo e vontade, pela abordagem psicanalítica, desejo não coincide com vontade. 

Dessa forma, a autora postula que não se pode abrir caminho para o desejo, sem 

passar pela angústia.

Para Assoun (1996, p.161), a angústia designa o momento de verdade da 

afetividade, porque bem mais que um afeto, é um “destino” do afeto, exemplifica o 

autor. Freud (1980) no texto “Inibição, Sintoma e Angústia”, descreve o verdadeiro 

“modo de emprego” do afeto, do qual o “Eu se apropria” e “reproduz como alerta”.  

Graças a essa função de provocar o afeto angústia conforme suas necessidades, o 

Eu se submete à angústia como uma vacinação, no objetivo de escapar, graças a 

um afeto atenuado, a um ataque virulento (Assoun 1996, p.161).

Pesquisas envolvendo as dicotomias do ensino de línguas apontam para 

o fato de que a aprendizagem de língua estrangeira vem questionar a relação entre 

o  sujeito  e  sua  língua.  Veras  (2008),  Revuz  (1998),  dentre  outros,  abordam  a 

complexidade e a dificuldade de se aprender LE. As autoras reconhecem a faceta 

conflitante  dessa  aprendizagem,  que  envolve  a  combinação  de  elementos 

contraditórios: velho e novo, familiar e desconhecido.

Para Revuz (1998),  esse vaivém requer  muita  flexibilidade psíquica,  o 

sofrimento gerado pela exposição de uma aprendizagem conflitante entre LM (língua 

materna)  e  LE  traz,  segundo  a  autora,  o  grande  índice  de  insucesso  para 

aprendizagem.

Por meio da limitação que solicita o abalo de nossa estruturação psíquica, 

surge a angústia, que está enquadrada na formulação de Lacan, no “unheimlich3” o 

horrível, o duvidoso, o inquietante surge nas frestas, de repente, subitamente.

O sujeito, constituído como tal pelo acesso à linguagem, quando “toma a 

palavra”  na  língua  estrangeira,  vivencia  algum  estranhamento.  No  entanto,  tal 

experiência também lhe é,  de alguma forma, familiar.  Vemos que aí  os opostos 

coexistem e se confundem. Os novos sons e movimentos articulatórios diferentes 

favorecem  ao  aprendiz  regredir  ao  “infans4”  e  desestabilizar  o  sujeito  da  língua 

materna. 

Bem mais que um afeto, a angústia é o destino do afeto,  ou seja,  se 

caracteriza como a dinâmica da defesa. Assoun (p.159) atesta que:

3 Estranho, desconhecido.
4 Não falante.
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Ninquém mais que o sujeito angustiado se sente presa de 
um certo afeto que tem “poder” sobre ele, mas sobre o 
qual não pode dizer muito: é ao mesmo tempo um real 
acabrunhante e irrecusável e um estado desqualificado. 
Mas por trás desse “estado”, tão pregnante que se impõe 
como  um  dado  existe  precisamente  certo  trabalho  de 
“transformação”. Entre a conservação bruta e a repressão 
cega, a angústia “sinaliza” a única “meta-morfose” efetiva 
do afeto.

 Diante  da exposição  à  língua  estrangeira,  cada  indivíduo  reagirá  de 

maneira  diferente,  alguns  serão  provocados  de  forma  positiva,  outros 

negativamente. Dependendo da forma com que o indivíduo for provocado, conforme 

o  pensamento  freudiano,  ele  acionará  mecanismos  de  defesa  contra  os  afetos 

desagradáveis. Nesse momento, vamos observar o afeto confirmar sua função de 

sinal, como se o Eu percebesse o recalcado.

Aprender  falar  uma língua  estrangeira  evoca  uma  divisão  subjetiva,  e 

coloca o sujeito em contato com o discurso do Outro. Para Freire e Murce (2009), 

entrar profundamente em contato com o discurso do Outro pode causar efeitos, tais 

como o afeto angústia. Isso é confirmado por Revuz (1998), quando afirma que toda 

tentativa para aprender uma outra língua vem perturbar, questionar, modificar aquilo 

que está inscrito em nós com as palavras da primeira língua, materna.

Freire (2002) problematiza a aquisição da língua materna afirmando que 

ela não ocorre de maneira natural, mas sim por meio de uma forçagem. Baseada 

nessa hipótese, Freire (2002) questiona a tentativa das metodologias utilizadas para 

o ensino de línguas estrangeiras em reproduzir as condições de aprendizagem da 

língua materna, acreditando na redução do sofrimento por parte do aprendiz.

Na  verdade,  quando  é  proposta  a  análise  de  como aprendemos uma 

segunda  língua,  pode-se  considerar  inúmeras  as  explicações,  isso  porque  cada 

pessoa, e, por conseguinte, cada aluno, possui seu ritmo, seu temperamento, seu 

nível de tolerância com aquilo que para ele é estranho e diferente. Cada aluno irá 

encarar  a  aprendizagem de  forma diferente  dos  demais,  isso  por  que,  segundo 

Freire (2002), esse embate com outra língua abala aquilo que nos parece ser mais 

familiar, a nossa primeira língua.

Diante  do  exposto,  entendemos  que  o  campo  psicanalítico  se  faz 

relevante  no  sentido  de  iluminar  alguns  de  nossos  questionamentos  como 

profissional  de  ensino  de  línguas,  em  relação  ao  sujeito  e  a  produção  de 

conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

44



Estabelecer um panorama histórico dos métodos e abordagens utilizados 

para o ensino-aprendizagem de língua estrangeira nos possibilitou uma análise das 

principais  características  dos  métodos  no  tocante  a  afetividade  e  ensino-

aprendizagem de língua inglesa. Essa análise nos inteirou a respeito do contexto 

político  e  social  em  que  cada  método  surgiu,  bem  como  as  necessidades  que 

provocaram a criação desses métodos e abordagens. Vimos também as vantagens 

e  desvantagens  oferecidas  por  cada  metodologia  dentro  dos  preceitos  e 

necessidades do momento histórico em que foram empregadas e a relevância da 

utilização desses métodos e abordagens na atualidade.

A  comparação  entre  alguns  dos  principais  métodos  de  ensino-

aprendizagem  de  línguas  existentes  e  o  entendimento  de  como  essas  teorias 

emergiram e se conectaram ou conflitaram entre si, podem ser relevantes no sentido 

de reduzir a tendência natural de que nós, como profissionais de ensino de línguas, 

temos de desenvolver crenças a respeito de receitas pedagógicas, que nos dão a 

ilusão de que podemos controlar ou direcionar a aprendizagem.

As investigações acerca da psicanálise se fizeram relevantes no sentido 

de nos ajudar a compreender que, como seres falantes estruturados pela linguagem, 

estamos  sempre  em  processo  de  transformação  e  suscetíveis  a  mudanças.  À 

medida  que  somos  expostos  ao  discurso  do  Outro,  estamos  sujeitos  a 

transformações, dessa forma não podemos imaginar um regime que promoverá um 

aprendizado ideal. 

A idealização da aprendizagem, bem como do sujeito, conforme podemos 

observar, é inconcebível, se considerarmos as relações conflituosas existentes entre 

sujeito e sua língua materna que estruturou seu inconsciente, bem como a língua 

estrangeira  que  lhe  causa  estranhamento  por  meio  de  novos  sons,  novas 

articulações do aparelho fonador,  que provoca o retorno ao estado  infans.  Além 

desses  pressupostos  conflitantes,  encontramos  na  sala  de  aula  de  língua 

estrangeira o espaço onde o sujeito é exposto a nova língua e entra diretamente em 

contato com a cultura do Outro,  como um lugar de assimetrias, de formação de 

identidades políticas e sociais. Encarando a realidade desses fatos, seria realmente 

possível  modelar  ou  padronizar  o  ensino-aprendizagem de  línguas  por  meio  de 

métodos,  abordagens  ou  técnicas  específicas,  por  mais  atrativos  que  eles 

ofereçam?
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Nesse momento vale ressaltar a fala de Brown (1994) que nos chama a 

atenção para os paradigmas das relações conflitantes geradas pela exposição à LE, 

quando afirma que todos os seres humanos que usam uma segunda língua para se 

comunicar,  também desenvolvem uma maneira  de  pensar  e  agir,  uma  segunda 

identidade. Uma nova linguagem do “ego”, que internaliza como segunda linguagem, 

pode facilmente criar um senso de fragilidade de defesa e uma atitude constante de 

inibição.

Lemos (1992),  apud Freire (2002), quando aborda a dicotomia existente 

entre a aprendizagem natural não dirigida e a instrução formal, dirigida, problematiza 

a postura do professor que permanece atado à ilusão de controle do aprendizado, 

assegurando que não se ensina a falar, e mostra que o ato de aprender, no que se  

refere  ao  processo  de  aquisição  de  linguagem,  reduz  a  atividade  linguística  ao 

mesmo nível de outros comportamentos humanos e animais.

É  nesse  sentido  que  a  psicanálise  transforma  o  aprendizado  em  um 

processo a ser investigado, no intuito de se obter uma compreensão mais completa 

de como ocorre  a  aquisição de segunda língua.  Por  meio  do estudo do campo 

psicanalítico,  talvez  possamos entender  que não há garantias  de que os alunos 

serão capturados pela língua. Como professores, não podemos controlar que afetos 

serão produzidos em sala de aula.  Não podemos controlar  também o que pode 

haver  de  sucesso  ou  de  fracasso  na  aprendizagem.  Quando  selecionamos  o 

conteúdo ao qual nossos alunos serão expostos, estamos gerando a mediação entre 

sujeito e LE, sabendo que eles serão afetados de alguma maneira, mas se eles vão 

aprender, se vão conseguir falar, não há como saber, o que fazemos na verdade é 

uma aposta. Dessa maneira, não podemos afirmar que existem métodos certos ou 

errados no tocante a aquisição da linguagem, mas sim, uma troca com o Outro.

Em vista disso, as qualidades das mediações utilizadas pelo professor, 

apesar de não garantirem o aprendizado, são de fundamental importância no sentido 

de  contribuir  para  que  o  indivíduo  entenda  que  o  processo  de  confusão  ou 

depressão  desenvolvido  durante  a  aquisição  de  segunda  língua  é  constitutivo. 

Tomar consciência de que os afetos afetam a interação professor-aluno no ensino-

aprendizagem de língua estrangeira  pode contribuir  para  o  desenvolvimento  dos 

sujeitos envolvidos no processo, marcando profundamente a qualidade dos vínculos 

estabelecidos entre sujeito e língua. A qualidade das relações entre o sujeito e o 

objeto  de  estudo  (neste  caso  a  língua  inglesa)  depende  das  qualidades  das 
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mediações vivenciadas. É importante, portanto, pensar a relevância do “afeto” dentro 

da sala  de  aula,  como fator  constituinte  do  processo complexo que é o ensino-

aprendizagem de língua, porém sem garantias.
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