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RESUMO 
 

Este trabalho objetiva analisar atividades do Livro Didático (LD) Links: English for 
tens, do 9º ano do Ensino Fundamental, dos autores Denise Santos e Amadeu 
Marques e propor atividades com músicas como uma de muitas ferramentas que 
podem auxiliar o professor no processo de ensino/aprendizagem de inglês, e assim 
facilitar a aquisição de vocabulário a alunos de Ensino Fundamental. Partindo da 
Abordagem Lexical, analisamos a seção de atividades “Words in action”, em que os 
autores procuraram dar ênfase ao estudo do vocabulário, como também, do 
princípio do que é saber uma palavra. Acreditamos que a abordagem adotada pelo 
professor bem como conhecer/reconhecer a realidade em que o aluno está inserido 
e explorá-la, utilizando o livro didático em sala de aula, já disponível aos aprendizes 
irá auxiliar o professor no processo de ensino/aprendizagem. Para tanto, 
fundamentamo-nos em Brown (1994, 2001), Holden & Rogers (2001), Leffa (1988, 
2000), Nation (1990, 1998), Lewis (1993, 1997), Murphey (1990, 1992), entre outros. 
Utilizamos a abordagem de caráter qualitativo que tem enfoque interpretativo e 
análise dos dados, além de ser caracterizada como uma pesquisa bibliográfica. Com 
relação ao método, adotamos o indutivo, pois nos baseamos na realidade para 
realizarmos os experimentos e tirar conclusões. O estudo apontou que, apesar da 
seção analisada no Livro Didático não ensinar o que é saber uma palavra em todos 
os seus aspectos, tais como, o nível formal, morfológico, sintático, semântico e ter 
competência combinatória lexical, e ainda, identificar os sinônimos e parônimos, 
observamos indícios de alguns aspectos como a identificação de palavras 
polissêmicas, utilização de cognatos, atividades contextualizadas, utilização de poli-
palavras, sendo utilizadas com combinações fixas com outras, dentre outros 
aspectos considerados relevantes no ensino de vocabulário de inglês. Pudemos 
concluir que, apesar do livro didático de inglês, ser usado recentemente nas escolas 
públicas do Brasil, o professor pode utilizá-lo de forma satisfatória em sala, mesmo 
que seja necessário adequar algumas atividades e complementá-las. Dessa forma, 
acreditamos que este trabalho pode contribuir para pesquisas futuras quanto à 
aquisição de vocabulário de inglês com o uso do LD, bem como, auxiliar o professor 
na utilização de atividades lúdicas, como a música. 

Palavras-chave: Ensino/aprendizagem. Aquisição de vocabulário. Livro Didático de 

inglês. Música. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 

This work aims to analyze activities of Textbooks Links: English for tens, 9th year of 
elementary school, Authors Denise Santos and Amadeu Marques and to propose 
activities with music as one of many tools that can help teachers in the teaching / 
learning process and thus facilitate English vocabulary acquisition for students of 
Elementary Education. Starting from analyze the Lexical Approach Words in action 
activity, in which the authors sought to give emphasis to the study of vocabulary, as 
well as, the principle of that is knowing a word. We believe that the approach adopted 
by the teacher and know / recognize the reality in which the student is inserted, and 
explore it using the textbook in class, now available to learners will help the teacher 
in the teaching / learning process. To do so, supported in Brown (1994, 2001), 
Holden & Rogers (2001), Leffa (1988, 2000), Nation (1990, 1998), Lewis (1993, 
1997), Muphey (1990, 1992), among others. We use a qualitative approach that has 
interpretive approach and data analysis, in addition to being characterized as a 
literature search. Regarding the method, we adopt the inductive because we relied 
on reality to accomplish the experiments and draw conclusions.  The study showed 
that,  despite the analyzed Textbook section does not teach what is to know a word 
in all its aspects, such as, the formal, morphological, syntactic, semantic and have 
lexical combinatory competence, and further, identify synonyms and paromys, we 
observed evidence of some aspects such as the identification of polysemic words, 
use of cognates, contextualized activities, use of poly-words, being used with fixed 
combinations with other, among other aspects considered relevant in teaching 
English vocabulary. We concluded that, despite the textbook of English, recently 
being used in public schools in Brazil, the teacher can use it satisfactorily in the 
classroom, even if it is necessary to adapt some activities and complement them. 
Thus, we believe that this work can contribute to future research on the acquisition of 
English vocabulary using the Textbook, as well, help the teacher in the use of 
recreational activities, such as music. 
 
Keywords: Teaching/learning. Vocabulary acquisition. Textbook of English. Music. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A tarefa de ensinar se torna mais difícil quando se trata do ensino de Língua 

Estrangeira (LE), aqui no Brasil. Vários fatores, como a não valorização dos 

professores, grande número de alunos em sala de aula e a falta de material didático 

deixam tanto os professores quanto os alunos desmotivados. O despertar nos 

alunos pelo interesse em aprender uma língua tão distante da realidade de muitos, é 

o maior desafio do professor. 

Na busca da forma mais adequada de ensinar uma Língua Estrangeira na 

rede estadual de ensino do Estado do Rio Grande do Norte é que resolvemos, 

através desta pesquisa, buscar uma melhor forma de ensinar inglês com foco na 

aquisição1 de vocabulário, pois percebemos que com o aumento do conhecimento 

lexical do aluno os leva a um desenvolvimento de suas habilidades tanto em termos 

receptivos, como leitura e compreensão oral, quanto em termos produtivos, fala e 

escrita. A importância de levar o aluno a um maior interesse no aprendizado em LE 

é muito desafiador e se faz cada vez mais necessária a atualização dos recursos 

didáticos na sala de aula como uma forma de motivação, visto que é um fator muito 

importante no processo de ensino-aprendizagem nas aulas de inglês. A motivação 

tanto pode ser pessoal como também devido a fatores externos, como o uso de 

atividades lúdicas, e um desses recursos é a música pode que ser utilizada para 

propiciar uma atmosfera agradável e de aprendizagem para o aluno.  

A relevância deste trabalho se dá, pelo fato de ter sido pensando devido às 

experiências que temos como estudante de escola pública por toda vida escolar e 

que tem em seu currículo obrigatório o ensino de inglês, mas que sempre foi deixado 

em segundo plano. Prova disto é que o Livro Didático de Inglês foi adicionado no 

âmbito de atendimento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2, somente 

em 2009 e assim incluído aos componentes curriculares sendo distribuídos aos 

                                                           
1
 Lewis(1993) argumenta que a distinção entre os termos ‘aquisição’ e ‘aprendizagem’ é baseado 

inteiramente no trabalho de Krashen e que enquanto Krashen é consistente em seu uso dos termos, 
os mesmos são utilizados mais genericamente por muitos outros autores para descrever ‘como 
aprendemos uma linguagem. Nesse trabalho, não faremos distinção entre os termos, utilizando-os 
como o desenvolvimento, quer consciente ou não, de um conhecimento específico de língua 
estrangeira. 
2
 O PNLD é um programa do Governo Federal que distribui gratuitamente livros do Ensino 

Fundamental e Médio em todas as áreas de ensino às escolas da rede pública de ensino. 
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alunos de 6º ao 9º anos a partir de 2010.  

Sempre ouvíamos que a disciplina de inglês não reprovava, acredito que seja 

por esse motivo que era uma disciplina pouco exigida. Uma vez ou outra 

encontrávamos professores que ainda tentavam ministrar suas aulas de forma mais 

descontraída e utilizavam a música como distração. Neste sentindo, procuramos 

auxiliar o professor na utilização do Livro Didático (LD) de inglês na sala de aula e 

propormos atividades com a música como forma de complementação nas atividades 

já presentes no LD. Acreditamos que dessa forma podemos colaborar para que o 

docente sinta-se instigado a sempre buscar alternativas que visem à aprendizagem 

mais significativa aos estudantes de língua estrangeira.  

Com isso, levamos em consideração vários aspectos explicitados 

anteriormente sobre a utilização da música nas aulas de inglês, esperou-se, neste 

estudo, que proporcionemos aos docentes, com o uso de recursos didáticos lúdicos, 

como a música, auxiliar tanto o educando como o próprio educador na busca do 

conhecimento. 

Esta pesquisa objetiva analisar as atividades do Livro Didático de inglês 

“Links: English for tens” ligadas ao léxico à luz da Abordagem Lexical. Nesse 

contexto, identificam-se como questões relevantes à temática aqui desenvolvida as 

seguintes perguntas: Como se dá a aquisição de vocabulário de Inglês? As 

atividades do LD levam o aluno à ampliação de vocabulário? O que pode ser útil que 

os professores façam para que haja um ensino mais efetivo nas aulas de inglês nas 

escolas públicas? É sobre essas questões que se debruça esta pesquisa. 

Como resposta a essa(s) pergunta(s) colocamos os seguintes objetivos 

específicos: (1) Compreender como se dá a aquisição de vocabulário diante das 

análises realizadas nas atividades do “words in action” do Livro Didático; (2) Avaliar 

se as atividades em análise possibilitam um aumento vocabular aos alunos para os 

quais foram indicados (9º ano); (3) Propor atividades através da aplicação de uma 

seleção de músicas, como ferramenta para que os alunos consigam apreender o 

sentido das palavras e de itens lexicais nos textos (músicas) em língua inglesa de 

forma lúdica. 

Para o sucesso dos objetivos deste estudo, mostramos o papel indiscutível da 

utilização da música em inglês, como recurso pedagógico para o ensino de língua 

estrangeira com alunos que estão no último ano do Ensino Fundamental II. A 

relevância de se trabalhar em sala de aula com uma proposta de aplicação de 
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músicas em inglês como instrumento de interpretação e compreensão de textos pelo 

professor é uma das maneiras que podem facilitar a apreensão e a assimilação da 

nova língua por parte dos alunos. 

 Nesta fase em que os alunos estão terminando a primeira etapa de estudo e 

iniciarão o Ensino Médio, com cobranças de um mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo, eles terão que ter uma boa preparação para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), exame este que significa o único caminho que os deixam na 

esperança em cursar uma universidade. Assim sendo, os alunos nessa fase 

precisam começar o Ensino Médio com uma melhor competência lexical para auxiliá-

los a interpretar os textos do ENEM e ajudá-los a sentirem-se mais confiantes no 

aprendizado de uma LE. Para que o contato direto aconteça de forma satisfatória 

com a língua em foco, se faz necessário que o professor seja o mediador e 

facilitador, que essa nova fase renda frutos e que pelo menos os alunos possam ter 

esperanças, mesmo estudando em escolas públicas, de terem um acesso de 

qualidade e sintam-se motivados a encarar o desafio que é a aquisição de uma 

língua estrangeira diante de tantas dificuldades encontradas no ensino público no 

Brasil. 

O aluno, ao estudar inglês, se depara com inúmeras dificuldades, como 

compreender a construção do significado, uma organização diferente de sua língua 

materna, uma maneira de escrever diferente da forma de falar. Tudo é novo e 

diferente para os alunos e isso pode causar motivação ou desmotivação pela 

aprendizagem da língua em foco.  

Com isso, diante da nossa realidade, acreditamos que um fator que poderá 

contribuir para motivar e facilitar tanto a tarefa de ensinar inglês, quanto a de se 

aprender é usar a música em sala de aula. Pois, com a música, se torna possível 

despertar e desenvolver nos alunos sensibilidades mais aguçadas na observação de 

questões próprias à língua alvo. Ela pode ser trabalhada para diversas funções, 

como apresentar e praticar estruturas linguísticas, apresentar e praticar 

vocabulários, ajudar a entonação e a pronúncia, contar uma história ou parte dela, 

aperfeiçoar a audição, entre outros fatores, sem falar que ela proporciona uma 

atmosfera muito agradável. 

Para isso, utilizamos o método indutivo, pois as constatações partem de 

dados particulares ao geral. A pesquisa tem caráter exploratório-descritivo, com 

abordagem qualitativa dos aspectos referentes às atividades que visam ao ensino de 
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vocabulário no LD. Combinamos a isso uma pesquisa bibliográfica que nos deu 

suporte para a análise das atividades do LD, como também nos orientou para a 

elaboração das propostas para utilização da música nas aulas de inglês. A pesquisa 

compreendeu estudos sobre ensino e método de Línguas de teóricos como Leffa 

(1988, 2000), Rivers (1981), Murphey (1990, 1992), Brown (1994), que sugerem 

alguns caminhos que possibilitem a utilização dos recursos lúdicos como estímulos 

ao processo de aprendizagem de Língua Estrangeira (LE), em particular o inglês, 

contribuindo para a formação de um educando crítico, participativo e agente 

transformador. 

Esperamos que através desse estudo possamos entender melhor como o 

aprendizado de vocabulário de Inglês se dá em meio a tantas interferências do meio 

externo e com a inserção da música como aliada do professor no processo de 

ensino-aprendizagem. 

O trabalho foi organizado em cinco capítulos: primeiramente apresentamos 

esse capítulo introdutório. No seguinte capítulo fazemos uma breve explicação sobre 

o ensino-aprendizagem do vocabulário em Língua estrangeira, apresentamos o que 

significa saber uma palavra, bem como quantas palavras o aprendiz de uma LE 

deve saber para “dominar” a língua. Ainda neste capítulo, mostramos os métodos de 

ensino de línguas utilizados desde as primeiras décadas do século XX.  

No terceiro capítulo, tratamos de questões relacionadas aos aspectos 

metodológicos da pesquisa e aos caminhos percorridos. Nesse capítulo, abordamos 

ainda a música e sua cultura no ensino de língua, pois não podemos tratar a música 

sozinha, ela vem carregada com a cultura do local em que foi produzida, bem como 

sua importância para aprendizagem de vocabulário e sua utilização em sala de aula. 

O quarto capítulo trata da Abordagem Lexical no livro didático. Fazemos uma 

leitura atenta dos PCNs e assim apresentamos a caracterização do LD analisado. 

Nesse capítulo, analisamos as atividades à luz da abordagem lexical e traçamos 

reflexões acerca do desafio apresentado nesse trabalho. 

No quinto capítulo apresentamos propostas de utilização da música dando 

ênfase à Abordagem Lexical com o intuito de auxiliar o professor no ensino de 

vocabulário de inglês. 

Entendemos que essa pesquisa apresenta uma relevância significativa tanto 

no aspecto social como no acadêmico, tendo em vista que a partir das análises 

feitas através do LD o professor de inglês é levado a refletir, a questionar sobre o 
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seu fazer pedagógico em sala de aula e, assim, buscar formas práticas de ser o 

mediador de conhecimento de uma língua estrangeira. Como também para contribuir 

com pesquisas futuras no que diz respeito ao ensino de inglês no Brasil e se utilizar 

da abordagem lexical e de atividades lúdicas, como a música, para o ensino de 

vocabulário nas escolas públicas do país. 
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2  ENSINO/APRENDIZAGEM DE VOCABULÁRIO DE INGLÊS 

  

Nesse capítulo apresentamos a importância do aprendizado do vocabulário 

de inglês, o que significa saber/conhecer uma palavra de uma língua em todos os 

seus aspectos, bem como o significado das palavras no contexto e o ensino de LE 

através dos métodos de ensino de línguas. 

“Língua não é só o léxico, mas o léxico é o elemento que melhor a caracteriza 

e a distingue das outras” (Leffa, 2000, p. 19).  São com essas palavras iniciais que 

enfatizamos a importância de se estudar uma Língua Estrangeira (LE) dando ênfase 

ao vocabulário3, pois é a maneira mais rápida, precisa e econômica de descobrir que 

língua está sendo usada será pela identificação das palavras. Ainda em Leffa (2000, 

p. 19) “Se alguém, ao estudar uma língua estrangeira, fosse obrigado a optar entre o 

léxico e a sintaxe, certamente escolheria o léxico.” Através do vocabulário o 

indivíduo compreende melhor um texto do que conhecendo sua sintaxe. As teorias 

sintáticas como as de Chomsky (1965), por exemplo, colocam o léxico como uma 

parte central de qualquer teoria gramatical. Avanços nos estudos psicolinguísticos 

sobre o léxico mental, na ênfase comunicativa em que se colocou um foco maior no 

significado e não na forma. Resumindo o papel da aquisição de vocabulário nos dias 

de hoje, citamos as palavras de Lauffer (1997, p. 140), ao afirmar que:  

 

O vocabulário já não é mais uma vítima de discriminação na 
pesquisa em aprendizado de segunda língua, ou no ensino de língua. 
Após décadas de negligência, o léxico é hoje reconhecido como 
central em qualquer processo de aquisição de linguagem nativa ou 
não-nativa. O que muitos professores de língua talvez intuitivamente 
já saibam por muito tempo, que um vocabulário consistente é 
necessário em todos os estágios de aquisição de segunda língua, 
está sendo abertamente dito por alguns pesquisadores em aquisição 
de segunda língua. 

 

Nesse sentido, vemos o reconhecimento da importância do conhecimento 

lexical no desenvolvimento linguístico e em se tratando do ensino de LE, 

                                                           
3
 Alguns autores como Dubois et al (2004), Vilela (1994) fazem distinção entre léxico e vocabulário. 

Para Vilela (1994, pág. 13) “o léxico é o geral, o social e o essencial; o vocabulário é o particular, o 
individual e o acessório.” Neveu (2008) não apresenta distinção entre léxico e vocabulário como 
relevante e assume apenas o estudo do léxico. Para ele há, portanto, um léxico geral, comum a todos 
os locutores de uma língua, e os léxicos especializados, ligados a um domínio específico de 
conhecimentos ou a um determinado autor. Nesse trabalho resolvemos adotar os dois termos como 
tendo o mesmo sentido. Mencionamos o termo léxico e o termo vocabulário, pois essa distinção não 
é relevante para o nosso estudo, uma vez que o vocabulário utilizado em um determinado texto 
pressupõe, necessariamente, a existência do léxico na língua. 
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percebemos que várias atividades pedagógicas tem destacado a importância do 

vocabulário, desde listas de palavras descontextualizadas a serem decoradas pelos 

aprendizes até atividades mais educativas como jogos, músicas, entre outras. 

A busca incessante pela forma mais adequada de se expressar está presente 

não só entre professores, mas também na literatura, em textos jornalísticos, cujo 

trabalho está na luta constante com as palavras e tendo que aprender a expressão 

do conceito delas para utilizá-las da melhor forma. É constatado com facilidade que 

na aprendizagem da LE, a aquisição de vocabulário é um dos aspectos mais 

importantes do processo. O léxico é o único conhecimento que pode aumentar, 

geralmente pelo resto da vida, já que sempre é possível aprender novas palavras, 

seja na língua materna seja na língua estrangeira. No item a seguir, veremos como 

se dá o processo do que é saber uma palavra quer seja em língua materna ou em 

LE, como também quantas palavras precisamos conhecer para termos o “domínio” 

de uma língua. 

2.1 O que é saber/conhecer uma palavra? 

 

Para muitos aprendizes de uma língua estrangeira saber o significado de uma 

palavra já significa conhecer e dominar tal palavra, mas para ser capaz de utilizar 

uma palavra adequadamente desde o ponto de vista morfológico, sintático, 

sociolinguístico e pragmático é necessário dispor múltiplos tipos de informações 

contidas nela. Nation (1990) afirma que existem dois tipos de conhecimento sobre o 

que é saber uma palavra. Para esse autor, devemos considerar se a palavra será 

aprendida apenas como reconhecimento ou se o conhecimento produtivo da palavra 

é necessário. Para cada tipo de conhecimento existe um grupo de respostas. 

Conhecer uma palavra, segundo Nation (1990) implica: 

 Identificá-la em sua forma escrita e/ou falada; 

 Conhecer sua forma gramatical e a que categoria pertence; 

 Identificar suas possíveis colocações com outras palavras; 

 Identificar se a palavra é mais comum ou mais rara e quais os contextos 

pragmáticos em que pode ser encontrada; 

 Saber o/os seu/s significado/s e conseguir associá-la a seu campo 

semântico. 
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Todos os itens acima mencionados constituem o conhecimento produtivo de 

uma palavra, como também seu uso, o contexto em que a palavra está inserida, 

quer seja em situações reais na fala ou na escrita.  

O aprendizado do léxico não é um processo simples e, portanto, é necessário 

entender a competência léxica em três dimensões distintas de acordo com 

Henricksen (1999) que são: a) a variação entre o conhecimento parcial e o 

conhecimento exato; b) a profundidade do conhecimento de uma palavra; e, c) o 

conhecimento receptivo em oposição ao conhecimento produtivo. As duas primeiras 

dimensões estão relacionadas ao conhecimento de uma palavra, enquanto que a 

última se manifesta à medida que o aprendiz pode conectar-se a essa palavra e 

utilizá-la. Ainda sobre o que é necessário para se conhecer uma palavra, Tréville et 

Duquette (1996 apud Binon e Verlinde 2000, p. 124) assim se pronunciam: 

 

Também é necessário conhecer os traços distribucionais das 
palavras do ponto de vista de sua co-ocorrência semântica, sintática, 
discursiva e saber que existe um número considerável de palavras 
que são usadas sempre, ou quase sempre em conjunto com outras 
palavras que as completam ou no nível da construção de discurso 
que fazem eco das mesmas quando substituídas ou definidas. 

 
 

Geralmente, as investigações desenvolvidas com o fim de averiguar a aptidão 

de vocabulário, optam por elementos de medição quantitativa em que a palavra se 

equipara com a compreensão exata do seu significado, ao menos em uma das 

possibilidades. Outros modos de comprovar o conhecimento vocabular consistem 

em apresentar o significado na língua materna, através de exercícios de múltiplas 

respostas, ou proporcionar uma explicação na língua estrangeira. No entanto, essas 

formas de “comprovar” o conhecimento de uma palavra não são de todo exatas, 

como afirma Harley (1995, p.2) “ Os aprendizes não sabem palavras como um 

sistema de tudo-ou-nada...”4, o que contribui com a ideia de que nem sempre é 

necessário compreender perfeitamente o significado de uma palavra para entendê-la 

na frase, como também pode haver palavras que não cheguem a ser compreendidas 

completamente, pois o conhecimento e o uso podem alterar e amadurecer com o 

tempo, conforme aumenta a experiência do falante sobre o mundo ou a própria 

língua.  

                                                           
4
 “Learners do not know words on an all-or-noting basis…” 
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Binon e Verlinde (2000, p. 124) distinguem em cinco níveis o que é conhecer 

uma palavra ou uma unidade lexical e resumem assim: 

 

1. O nível formal: reconhecer a palavra que se ouve numa 
conversação, saber pronunciá-la (pronúncia) e escrevê-la 
corretamente (ortografia); 
2. O nível morfológico: saber identificar os prefixos, os sufixos, 
ensinar o sistema de derivação e de composição; 
3. O nível sintático: ensinar as diferentes construções e restrições 
sintáticas; 
4. O nível semântico: compreender e ensinar o(s) significado(s) 
de uma palavra ou unidade lexical no plano referencial, denotativo, 
conotativo, pragmático (os critérios de restrições e de seleção, o 
uso); 
5. Competência combinatória lexical: saber combinar as palavras, 
identificar os sinônimos, os parônimos, antônimos etc. 

 

Conhecer uma palavra vai muito além de decodificá-la em seu significado 

único ou apenas em seu contexto, assim o ensino de vocabulário deve ser seletivo, 

já que não se pode ensinar tudo, é necessário fazer uma seleção e isso dependerá, 

é claro, do nível em que o aluno se encontra, o contexto em que está inserido e dos 

objetivos que são fixados pelo professor. O vocabulário é assimilado melhor e retido 

mais facilmente se for apresentado de maneira organizada e se houver uma 

organização semântica. Para nós, o que interessa é realizarmos funções 

comunicativas, isto é, exprimir ideias, sentimentos, pois vivemos em sociedade e ao 

ocuparmos funções diversificadas nossa linguagem sofre influências pelas práticas, 

valores e normas institucionalizadas. Tais influências fazem com que nosso 

vocabulário seja ampliado e moldado de acordo com grupos com quem estamos 

convivendo. 

 

2.1.1 Quantas palavras um aprendiz de uma língua estrangeira precisa saber? 

 

Para Nation e Waring (1997, p. 06) responder essa pergunta se faz 

necessário mais três outras perguntas: “Quantas palavras existem na língua alvo?”, 

“Quantas palavras o falante nativo conhece?” “Quantas palavras são necessárias 

para fazer coisas que um usuário da língua precisa fazer?”5 Vários estudiosos têm 

dado estimativas diferentes sobre o assunto, em parte se deve as diferentes 

                                                           
5
 “…How many words are there in the target language?” “…How many words do native speakers 

know?” “… How many words are needed to do the things that a language user needs to do?” 
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maneiras de definir o que é uma palavra. Para os autores mencionados, esta 

discussão atenta apenas para o vocabulário e deve assumir que se o aprendiz tem 

vocabulário suficiente então tudo será fácil. 

Para responder a primeira pergunta, levemos em consideração a língua 

mencionada nesse trabalho, o inglês, que possui 54.000 famílias de palavras 6de 

acordo com Nation e Waring (1997). No que concerne à resposta da segunda 

pergunta, esses autores mencionam que professores de inglês como LE estão 

interessados em medir a quantidade de vocabulário de um falante nativo, porque 

isso pode fornecer algumas indicações da quantidade que o aprendiz de segunda 

língua tem que enfrentar, particularmente aos que precisam estudar ou trabalhar 

com um falante nativo seja na escola, universidade ou no trabalho. Nation e Waring 

(1997) afirmam que um falante nativo deve possuir em torno de 20.000 famílias de 

palavras, considerando que ele aumente aproximadamente 1.000 famílias de 

palavras a cada ano ao seu vocabulário. Isso significa que uma criança com cinco 

anos de idade comece a estudar terá um vocabulário por volta de 4.000 a 5.000 

famílias de palavras. Já um estudante universitário já graduado terá por volta de 

20.000 famílias de palavras. Os autores excluem nomes próprios, palavras 

compostas, abreviações e palavras estrangeiras. Eles ainda dizem que esses 

números podem ter uma vasta variação entre indivíduos. 

No que diz respeito à última pergunta sobre quantas palavras são necessárias 

para fazer coisas que o usuário da língua precisa fazer, Nation e Waring (1997) 

dizem que: “Embora uma língua faça uso de um grande número de palavras, nem 

todas essas palavras são igualmente úteis.”7 Para esses autores, a medida de 

utilidade de se aprender palavras é observar qual a frequência que elas aparecem 

no uso normal da língua. Essa premissa é importante tendo em vista que um 

pequeno número de palavras de inglês aparece frequentemente e se os estudantes 

conhecerem essas palavras, eles conhecerão uma grande proporção de palavras 

em funcionamento, seja em texto escrito ou falado. 

Nation e Waring (1997) dizem que: “...embora existam 54.000 famílias de 

palavras em inglês, embora um adulto nativo instruído saiba  cerca de 20.000 

dessas famílias de palavras, um número menor de palavras, entre 3.000 – 5.000 de 

                                                           
6
 Os autores consideram que família de palavras consiste de uma palavra base, suas formas 

flexionadas, e as derivações transparentes.  
7
 “Although a language makes use of a large number of words, not all of these words are equally 

useful”. 
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famílias de palavras são necessárias para fornecer uma base para compreensão”.8 

São números que devemos nos basear quando se trata no ensino de vocabulário de 

inglês no que diz respeito à leitura. 

Podemos fazer outro questionamento com relação à quantidade de palavras 

que o aluno de LE deve dominar9, mas antes é salutar mencionar o que significa 

para Nation (1998) ter conhecimento de uma palavra. Ele divide em três camadas 

diferentes de conhecimento: a forma, o significado e o uso. O primeiro, a forma da 

palavra, implica o reconhecimento e a produção tanto na sua oralidade quanto na 

escrita, como também a subdivisão das partes que a compõem. O significado de 

uma palavra, por sua vez, comporta a evolução do seu referente e as associações 

da ideia que esta pode provocar. Já o uso da palavra implica a identificação das 

funções gramaticais, as solidariedades lexicais e suas condições de uso, por 

exemplo, o registro linguístico a que pertença, sua frequência etc. Para Nation 

(1990), o aprendizado de qualquer um dos conhecimentos descritos acima constitui 

um processo gradual que pode adquirir maior profundidade em algumas palavras 

que em outras e que evolui em ritmo diferente, muitas vezes imprevisível, 

dependendo dos fatores intrínsecos e extrínsecos da palavra.  

Retomando a pergunta inicial do parágrafo, de “quantas palavras um aprendiz 

de uma língua estrangeira precisa saber?”, citamos as palavras que resumem um 

quadro adaptado de Nation (1990), em relação à quantidade de palavras que o 

aluno de LE deve dominar baseado no conhecimento de palavras em textos 

acadêmicos. O autor categoriza as palavras da seguinte forma: Palavras de alta 

frequência, vocabulário acadêmico, vocabulário técnico e palavras de baixa 

frequência. As palavras de alta frequência são em torno de 2.000, ocorrem 

frequentemente em todos os tipos de textos e correspondem a cerca de 87% das 

palavras de um texto qualquer;  o vocabulário acadêmico tem cerca de 800 

palavras, ocorre frequentemente na maioria dos textos acadêmicos e representa 8% 

das palavras nesse texto; o vocabulário técnico tem entre 1.000 e 2.000 palavras 

por cada área, representa cerca de 3% das palavras em textos especializados; as 

                                                           
8
 “… although there are well over 54,000  word families  in English, and although educated adult native 

speakers know around 20,000 of these word families, a much smaller number of words, say between 
3 – 5,000 word families is needed to provide a basis for comprehension”.  
9
 O sentido de “dominar” nos referimos ao que é saber uma palavra implicando os fatores possíveis 

mencionados no item 2.1. 
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palavras de baixa frequência tem cerda de 123.000, não ocorrem frequentemente 

e representam 2% das palavras em um texto qualquer. 

A quantidade de palavras que o aluno de LE deve aprender dependerá de 

quais objetivos e do tipo de vocabulário necessário, seja ele de conhecimento 

produtivo ou de reconhecimento, técnico ou não, que cada aluno ou grupo precisar. 

O fato é que as palavras de alta frequência devem ser dedicadas bastante tempo de 

ensino, como também sua consolidação, e o professor precisa se certificar se elas 

foram aprendidas. Há um consenso entre os pesquisadores que as palavras de alta 

frequência devem ser ensinadas explicitamente e quanto ao ensino das palavras de 

baixa frequência, há divergência entre estudiosos. Nation (1990) afirma que essas 

palavras não precisam ser ensinadas. O que deve ser feito são estratégias para lidar 

com elas.  Com relação às outras categorias, vai depender dos objetivos dos alunos. 

 

2.2 O significado das palavras no contexto e o ensino de Inglês 

 
O significado das palavras é muito diversificado. A Semântica é o estudo do 

significado, devemos levar em contar vários fatores como o contexto, pois 

saberemos principalmente a intencionalidade do autor, como também podemos 

fazer a seguinte pergunta: O que é o significado? Seria esta uma pergunta fácil de 

ser respondida? Poderíamos dizer que não é, pois há muito tempo vários filósofos 

tentaram responder a essa pergunta sem êxito. Podemos dizer que o que nos 

referimos ao usar a palavra ‘significado’ tem algum tipo de existência ou realidade ou 

que tudo aquilo a que nos referimos, usando esse termo, apresenta uma natureza 

semelhante, senão idêntica. A visão de vários linguistas é de que a linguagem é uma 

ponte entre o som e o significado. O significado, como som, existe 

independentemente da linguagem e que é homogêneo por natureza. De acordo com 

o que foi durante muito tempo a teoria da semântica mais difundida, “os significados 

são ideias ou conceitos que se podem transferir da mente do falante para a do 

ouvinte por encanar-se, por assim dizer, nas formas de uma ou outra língua”. 

(LYONS 1987, p. 103) Ainda em Lyons sobre o significado (1987, p. 106): 

 
Uma distinção óbvia a se traçar é aquela entre o significado das 
palavras – mais precisamente dos lexemas – e o das sentenças: 
entre significado lexical e significado de sentença [...]. O significado 
de uma sentença depende do significado de seus lexemas 
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constituintes; e o significado de alguns, senão de todos, dependerá 
do significado da sentença em que aparecem. 

 

Como vimos na citação de Lyons, o significado depende de vários fatores, 

como também do significado gramatical como componente adicional do significado 

das sentenças. Muitos especialistas dizem que o significado de enunciado está fora 

dos domínios da semântica linguística como tal, e dentro do que se veio a chamar 

de Pragmática, que é conhecida como a ciência do uso, do contexto. 

Podemos dizer que a noção de significado como uso nasce com Ludwig 

Wittgenstein (1930), filósofo austríaco que rompe com a concepção tradicional de 

que a língua tem função de designar seres. Para ele, é a língua que cria os objetos, 

e o significado da palavra está associado ao uso da língua que, por sua vez, é 

socialmente coordenado e regulado. Wittgenstein foi um dos primeiros a discutir a 

relação entre significado e uso linguístico, crítico dos estudiosos que insistiam em 

estudar o significado das palavras ao invés do uso das palavras na linguagem. 

Segundo Oliveira (2008, p. 105), para Wittgenstein “a significação de uma palavra é 

seu uso na linguagem”. Essa afirmação seduziu muitas pessoas na segunda metade 

do século XX. 

Para entendermos as relações entre significado, uso e pragmática, é 

pertinente as palavras de Marcondes (1992, p. 41): 

 

Quando a linguagem é adquirida, o que se adquire não é pura e 
simplesmente uma língua, com suas regras especificamente 
linguísticas, mas todo um sistema de práticas e valores, crenças e 
interesses a ele associados. É neste sentido que podemos falar da 
aquisição de uma pragmática. 

 
 

A noção de significado de sentença pode depender, tanto lógica quanto 

metodologicamente, da noção de significado de enunciado, de maneira que não se 

pode dar conta totalmente do significado de sentença sem relacionar as sentenças, 

em princípio, a seus possíveis contextos de enunciação. 

Dos elementos formadores da língua, o léxico é o que tem maior relação com 

significação, com semântica, na qual fatores culturais e o conhecimento de mundo 

do falante, em sua língua nativa e na língua estrangeira, podem interferir na 

compreensão e utilização dessas estruturas. A dificuldade com o significado das 

palavras, principalmente em expressões idiomáticas e falsos cognatos (mesma 



25 
 

forma ou som, significados diferentes) é um dos desafios no ensino/aprendizagem 

de língua estrangeira. Como na palavra “push” que em português significa empurrar 

(empurrar em inglês é pull), falsos cognatos que confundem; ou ainda, várias 

palavras polissêmicas tanto em inglês quanto em português, como a palavra “neck” 

que pode significar, grosso modo, como ‘parte do corpo, pescoço’, ou ‘gola da 

camisa’, ou parte da garrafa. Esses falsos cognatos interferem na comunicação e 

geram dificuldades no processo de aprendizagem, como também uma palavra que 

possui vários significados.  

Nesse sentido sobre noção de significado é que procuramos responder a 

pergunta inicial do que é saber uma palavra e assim percebemos sua complexidade, 

pois o vocabulário não é somente uma mera caixa de palavras ou um conjunto de 

irregularidades. Binon e Verlinde (2000) propuseram uma abordagem de 

ensino/aprendizagem de vocabulário intitulada de S.O.S., que significa que o ensino 

deve ser organizado, seletivo e sistêmico. Explicitamos sucintamente como se dar 

esta abordagem. No que tange a organização do vocabulário, os autores enfatizam 

sobre uma organização semântica de palavras dentro do campo nocional como a 

escola, o lazer, o mundo de comércio etc, podendo haver em seu interior diferentes 

campos semânticos como trabalho sendo remetido ao domínio escola, ao da fábrica. 

Também pode-se identificar as palavras que co-ocorrem como as colocações, etc, 

que se situam sobre o eixo sintagmático, as palavras que se rejeitam, as 

correlacionadas que se situam sobre o eixo paradigmático e as palavras da mesma 

família. Sobre o ensino de vocabulário seletivo Binon e Verlinde (2000, p. 126) 

explicam que: 

 

Como não se pode ensinar tudo, é necessário fazer uma seleção. 
Tudo depende do público, do contexto e dos objetivos que são 
fixados. Não existem critérios de seleção que podem ser aplicados 
de maneira automática.  

 

Os autores enfatizam não ser procedente aprender palavras isoladas ou 

isoladamente uma das outras. Binon e Verlinde (2000, p. 127) afirmam que: 

 

 Para aprender vocabulário é necessário levar em consideração as 
unidades lexicais, estudar os diferentes tipos e graus de relação, de 
coocorrência: as variações livres possíveis e impossíveis, as 
colocações, as expressões idiomáticas, os provérbios, os símiles (ex. 
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rico como Crésus, reto como uma flecha), as palavras de ligação, as 
fórmulas comunicativas de uso corrente. 

 
 

A aquisição de vocabulário se faz necessário como disse Wilkins (1972, p. 

111) “sem gramática muito pouco pode ser aprendido, sem vocabulário nada pode 

ser aprendido”10. É nesse sentido que vemos a necessidade de conhecimento lexical 

no ensino de uma LE, podemos citar as palavras de Widdowson (1978, p.115) “... 

léxico é de onde precisamos começar, a sintaxe precisa ser colocada a serviço das 

palavras e não vice-versa”11, essas citações bem como o que nos levou a fazer este 

estudo é que nos propomos a buscar a forma mais adequada do discente aprender 

Inglês através da música, dando ênfase no vocabulário que é um fator 

extremamente relevante para um efetivo aprendizado. Dessa forma aprender um 

vocabulário abrange muitos fatores e isso implica no ensino/aprendizagem de uma 

LE. Sendo assim, faz-se necessário estudar os métodos de ensino de línguas sobre 

o estudo de vocabulário e perceber que os professores em sua maioria costumam 

utilizar em sala de aula predominantemente o método comunicativo por acharem 

mais apropriado e envolver mais o aluno, que é o foco da nossa pesquisa, mas esse 

método é comum ser associado a outros métodos que explicito ao longo deste 

estudo. 

 

2.3 Métodos de ensino em Língua Estrangeira 

 

Mostramos alguns dos métodos de ensino de línguas utilizados ao longo dos 

tempos, vemos qual a importância dada ao estudo do léxico e que em seu tempo 

todo eles deram contribuições substancias para o ensino de língua estrangeira. 

 

2.3.1Método Gramática e Tradução 

 

O vocabulário é fundamental para linguagem e de importância decisiva para o 

aprendiz da linguagem. No entanto, o ensino e a aprendizagem de vocabulário 

foram subestimados em matéria de aquisição de segunda língua em todas as suas 

                                                           
10

 “Without grammar very little can be archieved, without vocabulary nothing can be archieved”. 
11

 “...lexis is where we need to star from, the syntax needs to be put to the service of words and not 
the another way round”. 
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diferentes fases e até os dias atuais. Pesquisadores e professores de aquisição de 

segunda língua normalmente priorizavam a sintaxe e a fonologia como “mais sérios 

candidatos para teorizar” (RICHARDS, 1976, p.77), mais fundamental para a teoria 

linguística, e mais crítica à pedagogia da linguagem. Buscamos através deste breve 

estudo um melhor conhecimento dos métodos e analisarmos como era tratado o 

léxico através do tempo. 

O Método Gramática e Tradução (MGT) foi primeiramente introduzido para 

ensinar línguas modernas em escolas públicas da Prússia, no final do século XVIII, 

estendendo-se até o século XX.  Os objetivos principais desse método eram 

preparar os estudantes para ler e escrever materiais clássicos para passar em 

exames padronizados (RIVERS, 1981). Como cursos em Latim e Grego clássicos, 

esse método usava a literatura clássica escolhida pelo seu conteúdo intelectual 

como materiais. As aulas eram transmitidas na língua materna com listas de 

vocabulários bilíngues e extensas explicações sobre regras gramaticais. A grande 

parte dos estudantes nunca usariam, na verdade, a língua alvo, mas aproveitariam 

os exercícios mentais. As palavras eram explicadas dentro do ponto de vista 

etimológico e as listas de palavras se organizavam em campos semânticos. Ele tem 

sido o método com mais tempo de uso na história do ensino de línguas, e a que 

mais crítica tem recebido, dentre outros fatores, por menosprezar as palavras de uso 

frequente e a idiomaticidade da língua. 

O século XIX foi marcado desde o início por importantes mudanças e 

inovações na procura pelo “método perfeito”, apesar de nas primeiras décadas do 

século XX, o ensino e a pesquisa do vocabulário terem sido negligenciados, a 

obsessão por métodos de ensino de línguas estrangeiras atingiu seu nível mais 

elevado (BROWN, 2001; RICHARDS & RODGERS, 2001). Durante esse período de 

tempo, vários métodos foram desenvolvidos ou, em alguns casos, modificados ou 

aperfeiçoados a partir de outros já existentes. 

O Método Gramática e Tradução, mais conhecido como Método Tradicional, 

tinha como foco a forma escrita da língua. O referencial de sucesso na 

aprendizagem da língua estrangeira era a habilidade de traduzir de uma língua para 

outra, o que poderia ser obtido pela tradução literal e pela busca das similaridades 

entre a primeira e a segunda língua. Pode-se dizer que o hábito de traduzir textos 

em sala, muito comum ainda hoje, advém principalmente desse método (HOWATT, 

2000, p.131; LARSEN-FREEMAN, 2000, p.12). Segundo Leffa (1988, p. 214) “Toda 
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a informação necessária para construir uma frase, entender um texto ou apreciar um 

autor é dada através de explicações na língua materna do aluno”. Segundo Leffa 

(1988) havia três passos para aprendizagem de uma LE, neste método, que são: 1. 

memorização prévia de uma lista de palavras; 2. conhecimento das regras 

necessárias para juntar essas palavras e frases e 3. Exercícios de tradução e 

versão. Elege a abordagem dedutiva, partindo sempre da regra para o exemplo. O 

objetivo principal desse método, como dito anteriormente, era levar o aluno a 

apreciar a cultura e a literatura da LE. A gramática assume um papel normativo, 

sendo ela um dos focos centrais da aula. 

Segundo Prator e Celce-Murcia (1979, p. 3), as principais características do 

Método de Gramática e Tradução são as seguintes: 

1. As aulas são ministradas na língua materna dos alunos e há pouco uso ativo 

da língua estrangeira. 

2. O vocabulário é apre(e)ndido através de listas de palavras totalmente 

descontextualizadas. 

3. São dadas explicações e análises detalhadas de minúcias da gramática. 

4. Os alunos já fazem leitura de textos clássicos a partir dos estágios iniciais de 

aprendizagem. 

5. Dá-se pouca atenção ao conteúdo dos textos, pois eles servem 

principalmente de exercício de análise gramatical. 

6. Pouca ou nenhuma atenção é dispensada à pronúncia. 

 

De acordo com características citadas, o Método Gramática e Tradução 

certamente não é apropriado para desenvolver a habilidade comunicativa dos 

alunos. O primeiro linguista que desenvolveu o currículo dando importância ao 

aspecto oral da língua foi Henry Sweet. Segundo Sweet (1964, p. 97) em seu 

estudo, as palavras não eram isoladas por considerar a oração como uma unidade 

da língua onde diz que: 

 

Embora a língua seja feita de palavras, nós não falamos em 
palavras, mas em sentenças. Na prática, bem como no ponto de 
vista científico, a sentença é a unidade da linguagem, não a palavra. 
No ponto de vista puramente fonético as palavras não existem.1213 

                                                           
12

 “Although language is made of words, we do not speak in words, but in sentences. From a practical 
as well as a scientific point of view, the sentence is the unit of language, not the word. From a 
phonetic point of view words do not exist”. 
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  De acordo com o autor citado anteriormente, percebemos que a seleção do 

vocabulário neste método, se realizava em função de sua frequência e utilidade. O 

enfoque estava no desenvolvimento das habilidades de leitura e produção textual, 

pois a comunicação é negligenciada e os aprendizes fazem um grande esforço para 

memorizar listas intermináveis de palavras e regras gramaticais raramente usadas. 

Esse método aplicado após alguns anos de estudos, os melhores alunos sabiam 

muitas palavras na nova língua e caso tivessem a oportunidade de viverem no local 

onde a língua era falada, se tornariam ativas. Sendo que os alunos menos 

intelectuais não obtinham sucesso com este método, pois cometiam muitos erros, 

acumulando hábitos difíceis de erradicar num estágio mais avançado (RIVERS, 

1981). Assim, os aprendizes consideram o método tedioso e monótono.  

Larsen-Freeman (2000) ressalta que esse método carregava consigo o 

princípio de que o exercício de aprender uma língua estrangeira era benéfico para o 

aprendiz da língua, mesmo que nunca chegue a usá-la na oralidade. Contudo, o 

MGT continua a existir com vigor em alguns contextos educacionais. Segundo 

Brown (1994) esta situação ocorre porque, primeiramente, tal método não exige 

grande habilidade por parte do professor para planejamento de aulas e, além disso, 

é muito fácil formular e corrigir avaliações que se baseiam em regras gramaticais e 

traduções. 

Nesse método, o professor é o transmissor. Neste sentido, colocava-se como 

o ponto central na sala, pois detinha o saber, deixando pouca ou quase nenhuma 

iniciativa atribuída aos alunos. Sendo a autoridade em sala de aula, o professor 

corrigia os alunos para que sempre obtivessem a resposta correta. Portanto, ambos 

assumem uma postura tradicional, uma vez que o professor é o detentor do 

conhecimento e o aluno um mero aprendiz que realiza as atividades exatamente 

conforme orientado. Além disso, a interação acontece sempre do professor para o 

aluno.  

 

2.3.2 Método Direto 

Pode-se dizer que o Método Direto (MD) é, praticamente, tão antigo quanto o 

Método Gramática e Tradução (MGT). Foi introduzido no Brasil em 1932, no Colégio 

Pedro II, através de uma “reforma radical no método de ensino”. Diferentemente do 

                                                                                                                                                                                     
13

 Todas as traduções mencionadas em nota de rodapé forem feitas pela autora.  
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MGT que recebeu sempre severas críticas, segundo Leffa (1988), o MD teve 

grandes defensores como Harold Palmer, Otto Jespersen, Émile de Sauzé, etc. 

Esse método foi desenvolvido, em 1878, nos Estados Unidos por Sauveur e ficou 

famoso pela primeira escola Berlitz. Foi oficializado na Bélgica (1985), na França 

(1902) e na Alemanha (1902), obrigando seu uso nas escolas públicas, atestando 

seu prestígio de que gozava o método no início do século.  

O MD surgiu após algumas ideias de reforma, entre elas o método natural que 

simulava a maneira natural com que uma criança aprende sua língua materna, o 

método psicológico, o método fonético. Foi esse método que fez surgir a busca por 

um método científico, quando nasceu o estudo da fonética, uma vez que passaram a 

enfatizar o uso da língua falada. Leffa (1988) diz que o princípio fundamental do 

Método Direto é que a segunda língua se aprende através da própria língua alvo, 

sendo que a língua materna nunca deve ser usada na sala de aula. Para haver a 

transmissão de significado, utilizam-se gestos e gravuras, sem jamais recorrer à 

tradução. Os alunos devem aprender a pensar na língua-alvo o quanto antes. O uso 

da língua materna e a técnica de tradução são retirados da prática desse método.  

Em Sauveur (1874 apud Zimmerman 1998) no manual dos professores, “Uma 

Introdução ao Ensino de Língua Viva sem Gramática ou Dicionário”, ele propôs dois 

princípios de ensino de língua com o fim de ditar uma seleção de vocabulário e 

instrução. O primeiro princípio orienta os professores a fazerem “perguntas de maior 

valor” que suscitassem respostas na qual o professor tivesse interesse verdadeiro. 

No segundo princípio, as questões precisavam ser conectadas uma à outra de tal 

modo que uma pode dar lugar a outra para fornecer aos alunos oportunidades para 

aprender com o contexto. Segundo Howatt (2000, p.206):  

 

O vocabulário era simples e familiar: as primeiras lições do Curso de 
Inglês de Berlitz, por exemplo, eram baseadas em objetos na sala de 
aula, roupa, e partes do corpo, seguido do verbo “to be” e adjetivos 
comuns (grande, pequeno, fino, grosso, etc.).14  

 
 

Ensinam-se vocabulário e sentenças do cotidiano, sendo que o vocabulário 

concreto é ensinado através de demonstrações, objetos, figuras e o abstrato é 

explicado através de associação de ideias (RIVERS, 1981).  A leitura segue como 

                                                           
14

 “The vocabulary was simple and familiar: The first few lessons of the Berlitz English Course, for 
example, were based on objects in the classroom, clothing, and parts of the body, followed by to be 
and common adjectives (big, small, thin, thick, etc.)”. 
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uma das habilidades privilegiadas, porém seu desenvolvimento caminha junto com a 

habilidade da fala. Novos pontos são ensinados oralmente, a habilidade de 

comunicação é construída, gradativamente, organizada em perguntas e respostas 

entre professor/aluno, aluno/professor, e, em alguns momentos, aluno/aluno. 

Segundo Leffa (1988, p. 216): 

 

O uso de diálogos situacionais (Exemplo: “no banco”, “fazendo 
compras”, etc.) e pequenos trechos de leitura são o ponto de partida 
para exercícios orais (compreensão auditiva, conversação “livre”, 
pronúncia) a exercícios escritos (preferencialmente respostas a 
questionários). A integração das quatro habilidades (na sequência de 
ouvir, falar, ler e escrever) é usada pela primeira vez no ensino de 
línguas. 

 
 

Com relação ao trabalho com as estruturas gramaticais, essas deixam de ser 

abordadas de forma dedutiva e passam a ser trabalhadas de forma indutiva. A 

abordagem dedutiva da apresentação de regras gramaticais, para compreensão e 

posterior prática (ou produção), é uma forma um tanto menos comunicativa do que a 

abordagem indutiva para a aprendizagem de estruturas gramaticais. Nessa segunda 

abordagem, o professor induz a um processo de descoberta das regras gramaticais, 

a partir de generalizações feitas pelos alunos durante e após a prática. Portanto, o 

professor de línguas estrangeiras (LE) pode optar por uma aprendizagem prévia das 

regras ou então engajar os alunos em alguma atividade para a conscientização 

indireta sobre o sistema (LONG, M.; J. RICHARDS, 2001).  

Segundo Celce-Murcia (2001), no Método Direto, apesar de o professor 

direcionar as atividades, o aluno tem um papel mais ativo na própria aprendizagem 

do que no Método Gramática e Tradução. Professores e alunos são parceiros na 

interação e os professores auxiliam os aprendizes da língua a se autocorrigirem, 

geralmente apresentando a opção errada do aluno e a correta na forma de pergunta. 

É notório que houve uma expansão do conceito de cultura de língua 

estrangeira para algo que vai além das artes e inclui aspectos históricos e 

geográficos, atitudes e comportamentos, entre outros. Segundo Larsen-Freeman 

(2000, p.28), “saber uma língua estrangeira também envolve aprender como os 

falantes daquela língua vivem”.  
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Percebe-se que, realmente, houve mudanças, e vale frisar que o MD atingiu 

grande popularidade até o final do século XIX e fez parte do ensino de LEs, também, 

no século XX. 

Embora tenha sido popular, nos primeiros 25 anos do século XX, começam a 

haver críticas quanto à sua fundamentação teórica e esse método começou a perder 

seu prestígio na Europa e nos Estados Unidos. Leffa (1988) diz que logo após o 

entusiasmo inicial com o MD, os professores acabavam sistematicamente 

regredindo a uma versão metodológica do MGT, ou por não terem os pré-requisitos 

linguísticos exigidos (fluência oral, a boa pronúncia) ou por não conseguirem a 

resistência física necessária para manter a ênfase na fala durante várias horas 

diárias. Segundo Rivers (1981) é irreal acreditar que as condições de aprendizagem 

da língua nativa possam ser totalmente recriadas na sala de aula, pois os alunos 

possuem hábitos na língua materna já estabelecidos e esses hábitos, 

inevitavelmente influenciam as formas nas quais os alunos se expressam nas 

tentativas espontâneas.  

 

 

2.3.4 Método de Leitura 

 

 Os Estados Unidos foram um dos poucos países que não deram apoio oficial 

ao Método Direto. Leffa (1988) descreve que os Estados Unidos ao examinarem o 

MD em 1982, mais especificamente as autoridades educacionais de tal país, 

concluíram que o desenvolvimento da língua oral não era o objetivo principal do 

ensino de línguas nas escolas secundárias americanas. Essa habilidade era apenas 

um objetivo secundário, que mesmo assim parecia contrariar a natureza e função da 

escola, já que em condições normais só seria atingido num grau modesto.  

Os anos de 1920 e 1930 viram nascer o Método de Leitura (ML) nos Estados 

Unidos e o Ensino Situacional da Língua na Grã Bretanha. Esse método surgiu 

como uma fusão entre o Método Gramática e Tradução e o Método Direto. Como o 

próprio nome já sugere o ML tem como principal objetivo desenvolver a habilidade 

de leitura, criando condições que propiciassem sua utilização, tanto na sala de aula, 

quanto fora dela. Diante disso, o desenvolvimento do vocabulário se tornou 

essencial, motivo pelo qual procurava-se implementá-lo o mais rápido possível, 

ainda que controlada a quantidade de palavras a serem apreendidas nas primeiras 
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lições, seis novas palavras em média por páginas, baseadas em estatísticas de 

frequência.  

Para West (1930 apud Zimmerman 1998, p. 9): 

 

A primeira coisa na aprendizagem de uma língua é a aquisição do 
vocabulário, e a prática em usá-lo (que é a mesma coisa de 
“adquirir”). O problema é qual vocabulário; e nenhum dos “modernos 
livros didáticos de uso comum nas Escolas de Inglês” tem atentado 
para resolver o problema.15 

 

O autor ainda afirma que os aprendizes de uma LE não têm ainda um básico 

vocabulário de mil palavras depois de três anos de estudo e cita três razões: 

1. O tempo deles era usado em atividades que não os ajudavam a falar a língua; 

2. Eles estavam aprendendo palavras que não eram úteis a eles; 

3. Eles não “dominavam totalmente” as palavras que eles estavam aprendendo. 

West (1930 apud Zimmerman1998) recomendava que os aprendizes 

usassem listas de frequência de palavras como a base para a seleção e ordem de 

vocabulário nos materiais dos alunos. Embora houvesse a preocupação de ensinar a 

produzir e reconhecer os sons da lingua, a ênfase na pronúncia era mínima. 

Predominavam exercícios escritos, principalmente os questionários baseados em 

textos. 

Como sempre acontece com a evolução dos métodos de ensino de línguas, o 

ML também recebeu diversas críticas devido ao seu foco principal se dar somente 

através da leitura. Apesar de a leitura contextualizar o aprendizado de gramática, 

vocabulário etc, não é suficiente para desenvolver habilidades importantes no 

aprendizado de LE. O ponto desse método que recebeu maior crítica foi a premissa 

de que se pudesse desenvolver uma só habilidade. 

 Para Gatenby (1972, p. 43):  

 

Não se concebe que um professor de matemática decida evitar a 
multiplicação e a divisão devido a sua dificuldade, e dedique sua 
atenção ao desenvolvimento da adição e da subtração entre seus 
alunos; no entanto um procedimento muito semelhante é adotado 
pelo professor de línguas que, exasperado pela incapacidade de 
seus alunos em aprender, ou de si mesmo em ensinar, abandona o 
ouvir, o falar, o escrever e se concentra somente na leitura. 

                                                           
15

 “The Primary thing in learning a language is the acquisition of a vocabulary, and practice in using it 
(which is the same thing as ‘acquiring’). The problem is what vocabulary; and none of these ‘modern 
textbooks is common use in English schools’ have attempted to solve the problem”. 
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Com essas palavras, percebemos que as críticas feitas ao ML no que se 

refere ao aumento da habilidade dos melhores alunos para ler em outra língua 

(RIVERS, 1981) deixando de lado outras habilidades que poderiam ser trabalhadas 

pelo professor, como a fala, o áudio e a escrita. Enquanto que dessa forma, pode 

ser frustrante para os alunos que têm dificuldade de leitura em sua língua materna 

que levará consigo no ensino da língua alvo. 

O Método de Leitura funcionava como o estudo da língua normalmente 

começa, ou seja, com uma fase oral, nas primeiras semanas, em que os alunos 

iniciam nos sistemas de sons da língua e se acostumam a ouvir e falar frases 

simples, levando em conta que essa prática os ajudará quando em contato com 

leituras de textos. A prática da associação oral em conjunto com o texto e uma 

leitura em voz alta por parte do professor, levantando questões acerca do texto lido. 

Há o uso da leitura intensiva e extensiva, em que na leitura intensiva é oferecido 

material para estudo da gramática, para aquisição do vocabulário e para treinamento 

em leitura de sentenças completas para compreensão. A tradução nesse sentido 

não é necessária e os alunos são encorajados a inferir o significado de palavras 

desconhecidas através do contexto ou de cognatos em sua língua materna. Na 

leitura extensiva os alunos trabalham por sua conta, lendo muitas páginas de acordo 

com seu nível e o professor os dirige de nível a nível, conforme sua prática de leitura 

se desenvolve. Assim sendo, os alunos adquirem um vasto conhecimento de 

vocabulário passivo, que é aquele vocabulário que conhecemos, mas não utilizamos 

no nosso dia-a-dia, ele está no inconsciente. 

Apesar de introduzir um pouco da oralidade neste método, o foco é a leitura e 

as outras habilidades da aprendizagem de uma LE ficam sem nenhuma importância. 

Pois de acordo com Leffa (1988), há uma interdependência tão íntima nos quatro 

aspectos instrumentais do ensino de idiomas (ouvir, falar, ler e escrever) que 

nenhum deles poderá ser atingido isoladamente, sem que se dê justa importância 

aos demais. 

 

 

2.3.5 Método Audiolingual  

 

O método audiolingual (MA) (ou a abordagem estrutural, como foi chamada 

por seus fundadores) foi desenvolvido pelos linguistas estruturalistas dos EUA, 
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durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército americano precisou de 

falantes fluentes em várias LEs e não os encontrou. Percebido por seu fundador 

Charles Fries (1945) como uma nova abordagem para a gramática pedagógica ao 

invés de ser meramente novo, o Método Audiolingual foi originalmente usado no 

Instituto de Língua Inglesa da Universidade de Michigan. Fries (1945) em seu livro 

“Teaching and Learning English as a Foreign Language” descreveu a nova 

abordagem como uma prática de interpretação dos “Princípios da Ciência da 

Linguística Moderna”. Essa abordagem sugeriu que os maiores problemas 

vivenciados por estudantes de LE concernem no conflito de diferentes sistemas 

estruturais.  

Segundo Leffa (1988) o método audiolingual enfatiza a língua oral e, portanto, 

ensinar leitura não era ensinar a língua, uma vez que consideram a escrita como 

uma fotografia muito mal feita da fala. Leffa (1988, p. 219) diz que: 

 

A implicação pedagógica dessa premissa era que o aluno deveria 
primeiro ouvir e falar, depois ler e escrever; como acontece com 
povos em geral, que só aprendem a escrever muito depois de terem 
aprendido a falar. O aluno só deveria ser exposto à língua escrita 
quando os padrões da língua oral já estivessem bem automatizados. 
A apresentação precoce da escrita prejudicava a pronúncia.  

 
 

O método era apresentado através de diálogos, pois representa a língua viva 

do dia-a-dia. Em laboratórios de línguas, havia a possibilidade de apresentar 

gravações de falantes nativos, e assim o aprendiz ouvia a pronúncia perfeita, 

tornando-se um importante recurso audiovisual. 

O curso, como proposto por Fries, consistia em três meses de estudo 

intensivo das estruturas essenciais de inglês. Como o objeto principal da língua 

tornou-se a aquisição dos padrões estruturais, os itens vocabulares eram 

selecionados de acordo com a sua simplicidade e familiaridade. Novas palavras 

eram introduzidas através de exercícios de repetição (drills), mas somente palavras 

suficientes para fazer os exercícios. Os “drills” eram usados como jogos em sala de 

aula.  

O Método Audiolingual surge como a metodologia dominante de ensino que 

foi devastador no desenvolvimento posterior do vocabulário, devendo ser mantido 

em seu mínimo de aprendizagem, pois o mais importante era a aquisição de 

estruturas sintáticas, que eram ensinadas indutivamente. De acordo com Celce-
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Murcia (1991), o principal argumento desse método era que o ensino excessivo de 

vocabulário, especialmente nos estágios iniciais, poderia sobrecarregar a 

capacidade de aprendizagem do aluno e passar a ser o propósito principal do ensino 

de línguas, em detrimento dos modelos fonológicos e gramaticais básicos da língua, 

aspectos considerados mais importantes. 

A língua era vista como um hábito condicionado que se adquiria através de 

um processo mecânico de estímulo e resposta, em que as respostas certas, dadas 

pelos alunos deveriam ser imediatamente reforçadas pelo professor. A preocupação 

maior por parte dos professores era de que os alunos cometessem erros e para isso 

os passos eram dados aos poucos, gradualmente na aprendizagem das estruturas 

que eram apresentadas uma a uma. É importante mencionar a importância da 

correção imediata dos erros pelo professor. Acreditava-se que os erros levavam à 

formação de maus hábitos; portanto, deveriam ser tratados como algo destrutivo, e 

não construtivo. Em decorrência dessa postura, diante dos erros, o reforço positivo 

era essencial. Assim, as respostas certas dadas pelos alunos deveriam ser 

valorizadas pelo professor, enquanto o erro deveria ser banido de sala de aula. 

Nesse sentido, a aprendizagem só ocorria quando o aluno tivesse automatizado as 

respostas através dos exercícios de repetição, se isso não acontecesse não havia 

aprendizagem.  

 O audiolingualismo dominou os programas acadêmicos nas décadas de 1950 

até início dos anos 70. Nesse período, o ensino de vocabulário para o ensino de 

línguas foi deixado de lado, pois a prioridade era o ensino da sintaxe, e o 

vocabulário era visto principalmente como um problema de classificação e seleção.  

Foi a partir dos anos 70, segundo Leffa (1988), que as críticas ao Método 

Audiolingual foram mais fortes, pois na década de 60 já havia tímidas objeções a 

esse método. A prioridade da fala cedeu lugar a uma visão da língua em que a fala e 

a escrita eram formas paralelas de manifestação. A língua não podia ser um 

conjunto de hábitos, pois o ser humano é capaz de gerar frases novas e o professor 

não devia só ensinar a língua, mas também sobre a língua.  

Apesar de o método AL ter trazido vários resultados positivos no sentido de 

aprender uma LE, houve quem não se adaptasse a ele ou por exaustão que sentiam 

em meio a tanta prática de repetição que, no final, tornava-se sem sentido; ou por 

sentirem medo de errar, pois o professor cobrava uma produção correta; ou por que 

precisavam de conhecimento da gramática antes da língua; e outros. 
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Os especialistas da área de línguas foram percebendo que havia algumas 

falhas nesse método e notaram que não se aprendia uma língua para a 

comunicação, através de formação de hábitos, e que a língua não é vista com suas 

habilidades dissociadas umas das outras. A ideia de que uma teoria de 

aprendizagem humana pudesse se basear em automatismos passou a ser rejeitada 

de acordo com as palavras de Lakoff (1972 apud Leffa 1988, p. 225): 

 

Até recentemente [início da década de 70], considerava-se uma 
heresia sugerir que seres humanos eram de algum modo 
interessante diferente de ratos. Acreditava-se que uma pessoa 
aprendia uma língua, tanto a primeira como a segunda, como ela e 
os ratos aprendiam qualquer outra coisa: através da repetição, do 
exercício e da assimilação de coisas novas sobre uma estrutura 
antiga já aprendida [...]. Achava-se que era perigoso deixar uma 
pessoa pensar sobre as frases que elas estavam aprendendo.  

 
 

Wilkins, que em 1972 já tinha preocupação com a centralização do 

significado, foi um dos autores que mais dedicava sua atenção e priorizava o ensino 

de vocabulário, lamentando décadas de negligência ao ensino do vocabulário 

quando da predominância do Método Audiolingual. Segundo ele, a visão 

estruturalista, que deu origem a este método e se concentrava no código da língua, 

poderia ser de muita utilidade, caso não houvesse uma exigência por parte do 

Método Audiolingual de aprender uma língua rapidamente e com retornos palpáveis. 

Wilkins já desejava trazer para o ensino do vocabulário o uso da semântica, que se 

tornou um elemento básico para os estudiosos do vocabulário nos anos 70 e 80. 

A preocupação dos estudiosos, da época em que predominou o Método 

Audiolingual, girava em torno dos aspectos da língua, cuja estrutura fosse mais 

susceptível à análise científica, pois os linguistas viam a língua como um sistema 

estruturado. 

Se o treinamento no Método Audiolingual é dado de forma mecânica, os 

alunos podem progredir como um “papagaio”, capazes de reproduzir fielmente 

expressões, quando dado certo estímulo, mas incertos do significado daquilo que 

está sendo dito, não sendo capazes de usar materiais memorizados no contexto, 

além dos que já aprenderam (RIVERS1981). 

Na tentativa de ter a língua como um todo e para a comunicação, surge a 

abordagem comunicativa, um dos métodos mais utilizados nos dias de hoje. 



38 
 

2.3.6 Método Comunicativo 

 

Enquanto no audiolingualismo o ensino da língua se concentrava no código, 

amplamente descrito durante os vários anos de estruturalismo, essa nova 

abordagem enfatiza a semântica da língua, descrita fragmentariamente em alguns 

estudos (Leffa 1988). 

O Método Comunicativo (MC) adquiriu raízes nos anos 1970, quando 

começaram a dar mais importância à língua social, buscando um modo de ensinar 

para a comunicação. Queriam encontrar meios pelos quais os alunos atingissem 

uma competência comunicativa na língua-alvo. Alguns professores e linguistas 

perceberam que os alunos eram capazes de produzir sentenças gramaticalmente 

corretas muitas vezes, mas pouco as utilizavam em situações realmente 

comunicativas e reais fora da sala de aula. Ficou claro, portanto, que a comunicação 

entendida como um todo, e não somente a fala, requeria mais do que simplesmente 

o conhecimento das regras. O objetivo não era descrever a forma da língua, mas 

aquilo que se faz através dela.  

Não faltaram as tentativas de classificação sistemática das noções e funções 

da língua por estudiosos da linguagem, cujas duas mais citadas são as de Wilkins 

(1976) e Van Ek (1976) (Leffa 1988). Segundo Leffa (1988), Wilkins dividiu nas 

categorias semântico-gramaticais a categorias de funções comunicativas. As 

categorias semântico-gramaticais expressam noções gerais de tempo, espaço, 

quantidade, caso, etc. As categorias de funções comunicativas expressam o 

propósito para o qual se usa a língua. Já Van Ek (1976 apud Leffa 1988, p. 230) 

dividiu as funções da língua em seis grandes categorias, cada uma subdividida em 

funções menores, vejamos: 

1. Expressando e descobrindo informações factuais (exemplo: identificando, 

perguntando etc); 

2. Expressando e descobrindo atitudes intelectuais (exemplo: concordando, 

negando etc); 

3. Expressando e descobrindo atitudes emocionais (exemplo: expressando ou 

inquirindo sobre prazer, surpresa, desculpas, expressando aprovação, etc.); 

4. Expressando e descobrindo atitudes morais (exemplo: pedindo desculpas, 

expressando aprovação); 

5. Persuasão (exemplo: pedir a alguém para fazer alguma coisa); 
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6. Socialização (exemplo: cumprimentar, despedir-se etc). 

 

Os elementos dessas classificações na elaboração de material didático nesse 

método foi uma das mais salientes, em que até os títulos das unidades eram muitas 

vezes expressos em termos funcionais, como por exemplo “perguntando e dizendo o 

nome”, “oferecendo, aceitando e recusando ajuda”. Frases típicas do dia-a-dia do 

falante real em que as palavras não têm apenas significado imediato, aquele 

registrado no dicionário, mas adquirem um valor específico, relativo ao contexto em 

que são usados. É o contexto, o relacionamento entre participantes e até as 

características individuais e afetivas do falante que vão determinar a escolha do 

expoente linguístico. 

O uso de linguagem apropriada, adequada à situação em que ocorre o ato da 

fala e ao papel desempenhado pelos participantes, é uma grande preocupação do 

Método Comunicativo. As noções de “competência” e “desempenho” contidas nas 

teorias de Chomsky (1965), novos enfoques e novos construtos foram se impondo 

na Linguística Geral e na Linguística Aplicada.  

Ainda na década de 1970, começou a aparecer um interesse mais intenso 

sobre os aspectos sociais da linguagem, no entanto, Chomsky (1965) não os 

considerava em suas teorias. Hymes, em 1979, manifestou sua reação à noção de 

competência de Chomsky (1965), criticando-o justamente por essa razão. Hymes 

propõe o conceito de competência comunicativa, o qual não descarta, totalmente, o 

conceito chomskyano de competência linguística, contudo, reconhece o uso 

coerente e apropriado da linguagem em situações de interação social. 

Nessa mesma época, estava havendo uma convergência de teorias 

linguísticas, filosóficas, pragmáticas, sociológicas, etnográficas que se preocupavam 

mais com o discurso e o uso efetivo da língua e, não mais com a imanência do 

código linguístico, o que propiciou o aparecimento de um movimento comunicativo. 

O conceito de competência comunicativa, desenvolvido por Hymes (1979), 

postula que ser competente comunicativamente falando vai além do conhecimento 

linguístico que o indivíduo pode ter. Ser competente, comunicativamente falando, 

engloba também outras competências: 

• Competência cultural: é o conhecimento acerca do contexto sociocultural no 

qual se fala a língua-alvo, levando-se em consideração: os países, sua população, 

suas tradições, costumes e hábitos, entre outros.  
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• Competência sociolinguística: é a competência para saber escolher, entre os 

vários meios e registros de comunicação, aquele que possui melhor adequação a 

uma determinada situação, ou seja, o uso de uma linguagem mais formal ou 

informal, por exemplo.  

• Competência discursiva: é a capacidade de construir ou interpretar textos no 

seu conjunto, trabalhando, além de aspectos como seleção, previsão, inferência e 

diferenciação de gêneros, também questões relacionadas ao discurso. Aqui, o texto 

deixa de ser um pretexto para ensinar a gramática e passa a ser o pilar de 

sustentação da aula, devendo ser priorizado sempre. A leitura não dependerá 

somente do material didático, mas, também, da articulação feita pelo professor e do 

conhecimento de mundo do aluno.  

• Competência estratégica: é a capacidade de usar estratégias apropriadas 

para compensar deficiências no domínio do código linguístico ou outras lacunas na 

comunicação, visando favorecer uma efetiva comunicação ou alcançar um efeito 

pretendido (falar mais lentamente, pedir para repetir ou esclarecer algo, enfatizar 

certas palavras, entre outros). 

A prioridade dada ao conceito de competências é um recurso para quem 

busca um processo de ensino e de aprendizagem mais equilibrado, cujos objetivos 

são definidos não apenas em termos de conteúdos a serem aprendidos, mas 

também com base na discussão das habilidades que o aprendiz precisa 

desenvolver. Assim, a aprendizagem da língua, antes relegada a um trabalho 

segmental, cujo foco está nela mesma como objeto de estudo, passa a ser focada 

nos contextos “autênticos” e nas situações de uso, elevando a aprendizagem ao 

nível de suprasegmentos e discurso (LARSEN-FREEMAN, 2000; LONG, M.; J. 

RICHARDS, 2001). Nesse sentido Leffa (1988, p. 21) diz que:  

 

Não existe ordem de preferência na apresentação das quatro 
habilidades linguísticas nem restrições quanto ao uso da língua 
materna. [...] O desenvolvimento do vocabulário passivo é defendido. 
O uso da língua materna é permitido, principalmente no início do 
curso ou quando se deseja criar um contexto para o uso e 
aprendizagem da língua estrangeira. 
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De acordo com Almeida Filho (2005, p.82),  

 

 Abordagem comunicativa não é, pois, uma bateria de técnicas ou 
um modelo de planejamento, mas sim a adoção de princípios mais 
amplos como o foco no processo, nas maneiras específicas de como 
se aprende e de como se ensina outra língua. 
 
 

De acordo com o pesquisador citado (2005, p. 98), a natureza da caminhada 

para chegar ao uso da língua-alvo, através da abordagem comunicativa, deve ser 

“viver a comunicação (mesmo que precariamente no início) e, nela, aprender a 

língua e, em alguns momentos, sobre ela”. De acordo com a ideia desse método, a 

língua seria aprendida de acordo com a vivência dela em comunicações reais de um 

falante.  

Segundo Brown (2001), o professor que faz uso do Método Comunicativo 

passa a ser um mediador da aprendizagem, promove situações efetivas de uso da 

língua e atua como um conselheiro dos aprendizes. Encoraja a cooperação entre os 

alunos e a comunicação entre eles por meio de atividades, jogos e dramatizações, 

entre outros, de forma que se preocupem não somente com o que dizer, mas como 

fazê-lo. Dessa maneira, os contextos social e cultural ganham maior importância, 

assim como as interações do tipo aluno-aluno. O professor deixa de exercer seu 

papel de autoridade, de distribuidor de conhecimentos, para assumir o papel de 

orientador. O aspecto afetivo é visto como uma variável importante e o professor 

deve demonstrar sensibilidade aos interesses dos alunos, encorajando a 

participação e acatando sugestões. Com relação aos erros, o professor geralmente 

não corrige os alunos imediatamente, porém trabalha os erros como algo 

construtivo, retomados após as situações de prática em um segundo momento de 

produção ou uso da língua. 

Como nenhum método de ensino de línguas é perfeito, o Método 

Comunicativo também recebeu críticas, pois no âmbito da teoria persiste grande 

dificuldade em se definir categorias semânticas, tanto nocionais como funcionais, de 

modo distinto e abrangente, em que uma unidade de ensino forme um todo 

integrado pelas suas partes. Segundo Leffa (1988) que faz uma avaliação do 

Método Comunicativo até o ano de sua publicação sobre metodologia do ensino de 

línguas, ele diz que até aquele momento esse método tem seguido o mesmo padrão 

histórico das abordagens anteriores: reação à abordagem vigente na época 
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(audiolingualismo), difusão da ideia de que a solução definitiva foi finalmente 

encontrada para o ensino de línguas, dogmatismo doutrinário, impressão 

terminológica, falta de evidência baseada em fatos. 

Muito já se discutiu no âmbito do ensino de línguas estrangeiras quanto a qual 

seria o método ideal de ensinar ou de aprender, o que fazer e como fazer para 

alcançar resultados. Segundo Silva (2004, p.2), “os métodos e as abordagens são 

apresentados como soluções para problemas de ensino que podem ser aplicados 

em qualquer lugar e em qualquer circunstância”. Entretanto, nenhuma sala de aula, 

seja ela onde for, é igual a outra, tem os mesmos alunos, os mesmos objetivos, as 

mesmas intenções, as mesmas expectativas, os mesmos professores. Assim sendo, 

além da simples escolha ou mudança de método, pode-se abrir uma discussão para 

análise acerca das diferentes propostas que influenciam o ensino de línguas 

estrangeiras. Indagações como “por que fazer essa atividade, com qual objetivo, 

embasado em quê, de onde e como” devem fazer parte das ações diárias do 

professor, com o intuito de se tornem mais críticos e conscientes daquilo que 

realizam. É fundamental, também, desenvolver uma competência que Almeida Filho 

(1999, p. 36) denomina de Competência Aplicada:  

 

A competência aplicada é aquela que capacita o professor a ensinar 
de acordo com o que sabe conscientemente (teoria) e que lhe 
permite articular no discurso explicações plausíveis de por que 
ensina da maneira como ensina e por que obtém os resultados que 
obtém. 

 
 

Com o passar de tempo os métodos e abordagens foram sendo adaptados a 

partir de conhecimentos adquiridos com os anteriores, ou a partir da pesquisa e da 

prática. Então, novas teorias se alternaram em atenção ao professor, ao aprendiz ou 

ao processo.  

 No entanto, a dificuldade em se adotar uma única abordagem metodológica 

como norteadora das práticas é sempre um desafio para o professor. Dúvidas sobre 

como adaptar um determinado conjunto de pressupostos teóricos a um grupo 

específico e, dentro deste grupo específico, como lidar com as diferenças individuais 

parecem apontar para uma necessidade de se olhar com cuidado para modelos 

tidos como pacotes prontos para serem usados. Parece não haver corrente teórica, 

ou mesmo um conjunto delas, em que se consiga pautar um trabalho sólido e 
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satisfatório. Os modelos fornecidos parecem ter sido elaborados por teóricos que 

não vivenciam mais a realidade de sala de aula, em sua maioria. Tudo o que 

acontece no ambiente de ensino e aprendizagem certamente não consegue ser 

explicado por métodos ou abordagens pré-estabelecidos. O professor, com um rol 

de decisões a serem tomadas a todo o momento de sua prática, vai optar por 

decisões muitas vezes baseadas em sua experiência, sua vivência com o grupo, o 

contexto cultural, social e valores pessoais. Nesse contexto, quais são as 

oportunidades para seguir uma ou outra abordagem? A partir de diferentes 

realidades e da verificação de necessidades específicas, o professor acaba por 

mesclar diferentes abordagens. Qual o resultado dessa adaptação? Faz-se uma 

seleção das características que se adequam a seu grupo. O método passa a ser, 

então, um manual a ser consultado em casos específicos, pois não condiz com a 

prática diária.  

Busca-se utilizar o método comunicativo nas aulas de inglês, pois incentiva o 

aluno a pesquisar, quer seja no seu conhecimento prévio, quer seja o sentido do 

vocabulário pelo contexto e não somente o significado solto das palavras, sendo 

assim o consideramos apropriado ao ensino de uma língua estrangeira. Costuma-se 

sempre associar esse método a outros como o direto que dá ênfase à língua alvo e 

o método de leitura, quando procuramos dar mais destaque às técnicas de leitura 

propriamente dita. 

 

 

2.3.6 Abordagem Lexical 

 

Para falarmos o que é a abordagem lexical ou Lexical Approach (LA) 

precisamos saber o que é léxico. Segundo Pontes (2009, p. 18): 

O léxico de uma língua se define pelo conjunto de palavras, vistas 
em suas propriedades, tais como: as categorias sintáticas, as 
categorias morfossintáticas, aspectos pragmáticos diversos, 
informações etimológicas. Além disso, as palavras têm uma 
representação fonológica e uma representação semântica e estão 
associadas a um étimo. 
 
 

O léxico não se forma apenas de palavras, mas também de unidades ainda 

menores, servindo para formar novas palavras. Pontes (2009) dá exemplos dessas 



44 
 

unidades menores como os radicais, os prefixos, os sufixos que se juntam a uma 

dada base lexical para formar, por exemplo, neologismos. 

 

Pontes (2009, p. 18) diz que: 

 

O léxico se classifica em dois tipos: o geral e o de especialidade. O 
primeiro integra as palavras que podem se utilizadas em qualquer 
contexto discursivo. O léxico de especialidade encontra adequação 
no âmbito da comunicação socioprofissional e no contexto técnico-
científico. 
 

 

O léxico é um aspecto essencial no aprendizado de uma língua. Nesse 

sentido, especialistas em métodos de ensino de línguas, vêm criando e/ou 

aperfeiçoando técnicas para que o aprendiz de uma língua estrangeira tenha na 

comunicação um enfoque produtivo. O processo de aprender uma língua ocorre 

quando o usuário tem a necessidade de se comunicar. Partindo disso, a 

preocupação em simular situações em que o aluno tenha de se comunicar na língua-

alvo, situações em que a língua não é o fim, mas o meio. 

Comunicar-se, no entanto, requer um léxico, já que o aluno, via de regra, não 

cria o léxico. Ele o aprende e o emprega dentro das estruturas gramaticais que 

conhece. O sucesso na comunicação se dará quando o aluno, ao organizar o léxico, 

conseguir ser bem compreendido. É nesse sentido que falamos sobre a abordagem 

lexical, pois o léxico merece uma atenção especial, pois não consiste em conhecer 

somente as palavras da língua, isoladamente, mas as colocações, expressões 

idiomáticas, fórmulas situacionais, e por outros casos em que certas palavras co-

ocorrem convencionalmente formando unidades de sentido. 

A abordagem lexical foi desenvolvida por Lewis (1993), em contraposição à 

grande maioria das abordagens de ensino de línguas que privilegia o ensino da 

gramática, em que não tem apenas uma concepção, mas várias formas de explorá-

la. Nessa abordagem, a gramática é vista sob outro prisma, a língua consiste no 

léxico gramaticalizado, não de gramática lexicalizada. Lewis sistematiza e 

implementa a abordagem lexical, dando visibilidade ao léxico no ensino de língua 

estrangeira (LE), pois nessa abordagem de ensino o léxico é o elemento principal na 

aprendizagem, sendo entendido como um processo, e não como um produto 
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(LEWIS, 1997, p. 18). Nesse processo, o aluno observa a língua, levanta suas 

hipóteses e então as testa.  

Nos métodos citados anteriormente, o aluno tenta se expressar, “criando”, 

“montando” a frase composicionalmente, palavra por palavra. Ao contrário da 

abordagem lexical, em que muitas partes de uma frase já foram aprendidas ou 

adquiridas como tal, não sendo recompostas palavra por palavra a cada novo 

enunciado. Essas partes são convencionais, isto é, comumente usado por muitos 

usuários da língua, daí a sua fácil decodificação por parte do ouvinte/leitor. Esse 

processo de “criar”, “montar” uma frase gramaticalmente correta, semântica e 

pragmaticamente possível nos leva ao pensamento de Lewis (1997, p. 184) em que: 

 

Conscientização lexical constantemente nos lembra que somos 
menos criativos na nossa língua do que imaginamos. Na maioria de 
texto – ensaio, previsão do tempo, anedota, sermão, conversação ou 
o que quer que seja, existirá padrões que podem ser úteis para atrair 
a atenção dos aprendizes.16 

  

 

Essa afirmação nos faz refletir que o conhecimento de gramática permite ao 

aluno criar estruturas e enunciados dentro da língua, mas em muitos casos, essas 

construções sejam possíveis, porque estão gramaticalmente corretas, mas pouco 

prováveis ou improváveis porque não são usados pela comunidade linguística, pois 

não vão ao encontro das expectativas do ouvinte/leitor (LEWIS, 1997, p. 184-185). É 

nesse ínterim que a abordagem lexical vem trabalhar com o aluno, fazendo-os criar 

enunciados prováveis através de unidades lexicais prontas. 

Nessa abordagem o aluno é encorajado a formular hipóteses a partir de sua 

observação, observação essa que só é possível se o aluno estiver exposto à língua, 

e o erro é considerado um ponto positivo, pois é intrínseco da aprendizagem. 

A abordagem lexical prevê uma grande exposição à língua, em particular ao 

léxico. Para essa abordagem, a língua é composta por itens lexicais, chamados por 

Lewis de “chunks”, que são unidades independentes formadas por uma única 

                                                           
16

 “Lexical awareness constantly reminds us that we are less creative in our language use than we like 
to think. In almost any text – essay, wheater forecast, anecdote, sermon, conversation or whatever, 
there are patterns which it may be helpful to draw to learners attention”. 
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palavra ou por mais de uma palavra que, “ quando combinadas, produzem um texto 

contínuo e coerente”17 (LEWIS, 1997, p. 7) 

Lewis (1997) afirma que as palavras podem ficar sozinhas e apresenta 

exemplos: open (aberto) e certainly (certamente) e diz que são itens lexicais, como 

há palavras em que uma única substituição produz um significado totalmente novo, 

como nos exemplos: Sal/pepper (sal/pimenta) em Could you pass the..., please? 

(Pode passar o/a... por favor?). Podemos perceber através dessas ocorrências que 

uma palavra que tem significado completo ou pela substituição de uma palavra, a 

frase poderá adquirir diferentes sentidos. Para essas palavras ou multi-palavras é 

que Lewis chama de itens lexicais. 

Esses itens lexicais quando compostos por mais de uma palavra, em muitos 

casos, podem ser decompostos em seus elementos constituintes, mas a 

comunicação é processada mais rapidamente, tanto receptiva quanto 

produtivamente, se esses itens forem percebidos como unidades pré-fabricadas. 

Lewis (1993) divide os itens lexicais em 05 (cinco) categorias:  

1) Palavras (words) – o tipo mais básico de item lexical é também o mais 

familiar, a palavra individual. A distinção mais útil que foi notada nas pesquisas das 

palavras que são geradoras de padrões úteis dentro de uma abordagem lexical é 

entre as palavras com zero ou baixo conteúdo de informação (“with, of”) (com, de) 

daquelas com alto conteúdo de informação (“book, pen, advert, oscillate”) (livro, 

caneta, anunciar, oscilar); 

2)  Poli-palavras (Polywords) – Elas são relativamente curtas – duas, três ou 

mais palavras, que podem pertencer a qualquer classe de palavras, e o significado 

de todo o grupo pode ser o sentido aparente ou totalmente diferente das palavras 

que as compõem. Como por exemplo: “put off” (retirar), “off course” (é claro), “by the 

way” (a propósito), “the day after tomorrow” (depois de amanhã). 

3) Colocações (Collocations) – descrevem o caminho em que as palavras 

individuais co-occorrem com outras, mas que devem ser tratadas como itens lexicais 

individuais, por exemplo, “community service” (serviços à comunidade), “absolutely 

convinced”( absolutamente convencido). Os pares de palavras que podem co-

ocorrer são quase infinitamente numerosos; 

                                                           
17

  “When combined, produce continuous coherent text”. 
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4) Expressões fixas (Institutionalised expressions): a característica dessas 

expressões é que elas permitem ao usuário da língua gerenciar aspectos da 

interação. Elas são pragmáticas em essência. Seu uso significa que o ouvinte ou o 

leitor rapidamente identifica o que o usuário da língua está fazendo. Como exemplos 

podemos citar: “Good morning”( bom dia), “sorry to interrupt”( desculpe interromper), 

“Not yet” (ainda não), “just a moment, please” (só um momento, por favor).  

5) Expressões semi-fixas: são expressões que permitem uma variação 

mínima, que servem principalmente como propósito pragmático. Como por exemplo: 

“Could you pass the…please?” ( Pode passar o … por favor?); “Sorry to interrupt, but 

I can just say...” (Desculpe interromper, mas eu só queria dizer…). 

Dentro da abordagem lexical, a atenção especial é voltada para as 

colocações (collocations) e expressões que incluem expressões 

institucionalizadas/fixas e estrutura de frases. Como afirma Lewis (1997, p. 204):  

 
em vez de palavras, nós conscientemente tentamos pensar em 
colocações, e apresentá-las em expressões. Ao invés de tentar 
quebrar as coisas em pedaços cada vez menores, há um esforço 
consciente para ver as coisas maiores, mais holísticas, formas. [...] 
as atividades tendem a unificar o ensino de gramática, do léxico e da 
pronúncia”.18 
 
 

Essa afirmação de Lewis deixa claro que não pensamos apenas nas palavras 

ao formular uma frase, a pensamos em formas maiores, as “collocations” defendidas 

pelo autor. Lewis (1997, p. 8), diz que “a colocação é um fenômeno facilmente 

observável em que certas palavras co-ocorrem em texto natural com maior 

frequência do que aleatória”19.  Nattinger (1980, p. 341) “sugere que o ensino 

deveria se basear na ideia de que a produção da língua é a junção de unidades 

prontas apropriadas a uma situação particular”20.  

Em suma, Lewis (1997) descreve a Lexical Approach, que tem como base a 

aplicação de atividades como a de identificação de porções (chunks) da linguagem, 

de combinações (Combinations), preenchimento de espaços em branco (fill in the 

                                                           
18

 "instead of words, we consciously try to think of collocations, and to present these in expressions. 
Rather than trying to break things into ever smaller pieces, there is a conscious effort to see things in 
larger, more holistic, ways. […] activities tend to unify the teaching of grammar, lexis and 
pronunciation”. 
19

 “Collocation is the readily observable phenomenon whereby certain words co-occur in natural text 
with greater than random frequency". 
20

 “suggests that teaching should be based on the idea that language production is the piecing 
together of ready-made unit appropriate for a particular situation”. 
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blanks), categorização (Categorization), sequenciamento (Sequence) e eliminação 

(elimination) de itens lexicais não associados, por meio de exemplos retirados de 

fonte autêntica. Essas atividades didáticas defendidas por Lewis (1997) permitem o 

desenvolvimento de atividades de concordância e de localização de itens (matching-

up), completar lacunas, trabalhar com dicionários e muitos outros exercícios. 

Nessa abrodagem o professor está envolvido em mostrar ao aluno que há 

muitas unidades lexicais na língua e que elas exemplificam a convencionalidade. Em 

outras palavras, o professor está consciente da convencionalidade na língua e 

pretende desenvolver no seu aluno tal percepção, desde as primeiras aulas. 

(LEWIS, 1997, p. 45) Nessa perspectiva, para a abordagem lexical, concientizar o 

aprendiz de que a língua é formada por unidades lexicais é desenvolver nele a 

habilidade de identificar essas unidades na língua no seu dia-a-dia, isto é, na sua 

vida escolar/acadêmica, na sua vida profissional, nas suas viagens e nas suas 

relações sociais formais e informais. 

É sobre esse viés e também no despertar de um olhar sobre o texto/música, 

que fazemos com que o aluno enxergue não um agregado simples, mas um 

agregado de unidades lexicais maiores, muitas das quais já podem ser aprendidas 

como unidades de significados nos estágios iniciais do apredizado. Sobre essa 

questão do papel da aquisição do vocabulário no ensino de língua estrangeira (LE), 

Chamot e O’Malley (1986) afirmam que é curioso refletir que tão pouca importância 

tem sido dada ao vocabulário no ensino de línguas modernas. Tanto o modelo 

behaviorista/estruturatlista, como o modelo comunicativo/funcional, cada um de 

maneira diferente, prestaram pouca atenção ao vocabulário. 

Ao contrário de outros métodos e abordagens de ensino, o vocabulário 

passou a ser mais valorizado na Lexical Approach (LA). Contudo, após todos esses 

períodos e mudanças no foco do ensino de língua, percebemos a chegada de um 

período no qual todas as ideias paracem fazer sentido e mostram-se úteis enquanto 

formas de ensinar uma língua, incluindo o seu vocabulário. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O capítulo a seguir delineia os aspectos metodológicos dessa pesquisa. 

Sendo assim, começamos pela apresentação das principais características desse 

trabalho e os procedimentos de coleta de dados. Em seguida, vemos aspectos 

relativos à música nos itens: 3.5 A música como representação cultural, 3.6 A 

importância da música para o ensino de inglês e o 3.7 O uso da música na sala de 

aula para aquisição de vocabulário, tendo em vista que a nossa proposta é, face as 

limitações do livro, acrescentar essa ferramenta didática. 

  

3.1 Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

Quando nos propomos a desenvolver uma pesquisa e enveredamos por 

caminhos que trazem propostas mais amenas de se trabalhar com a LE, 

percebemos o quão é árdua a tarefa de ensinar uma segunda língua em escolas 

públicas no Brasil. Muitas pesquisas já foram realizadas nesse sentido e 

demonstram o interesse dos pesquisadores em investigar o que é aplicável numa 

sala de aula, em especial na disciplina de Língua Inglesa. 

O trabalho aqui proposto teve como objetivo analisar as atividades do Livro 

Didático de inglês “Links: English for tens” ligadas ao léxico à luz da Abordagem 

Lexical e avaliar se elas possibilitam um aumento vocabular aos alunos para os 

quais foram indicados (9º ano), como também propor atividades com músicas como 

forma de auxiliar o professor, de maneira lúdica, com enfoque na aquisição de 

vocabulário, em busca de facilitar o aprendizado de inglês e deixar os alunos mais 

motivados. A utilização de uma abordagem qualitativa foi a mais apropriada tendo 

em vista a natureza da pesquisa por se tratar de uma pesquisa descritiva e na 

análise de atividades do LD de língua inglesa. 

A abordagem qualitativa tem o enfoque interpretativo e se contrapõe ao 

esquema quantitativista de pesquisa (que divide a realidade em unidades passíveis 

de mensuração, estudando-as isoladamente). Para reforçar esse conceito, Oliveira 

(2008, p. 41) conceitua a pesquisa qualitativa como: 
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um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização 
de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de 
estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação. 
Esse processo implica em estudos segundo a literatura pertinente ao 
tema, observações, aplicação de questionários, entrevistas e análise 
de dados, que deve ser apresentada de forma descritiva. 
 

 

Dessa forma, utilizamos o método indutivo, a indução parte do particular ao 

geral para se tirar conclusões, cujo ponto de partida é a observação dos fatos e dos 

fenômenos da realidade objetiva. Nesse método, o pesquisador observa a realidade 

para realizar os experimentos e tirar suas conclusões. 

 

3.2 Tipo de pesquisa  

 

A partir dos objetivos delineados e em conformidade com estes, esta 

pesquisa caracteriza-se por ter um caráter exploratório-descritivo. Esse se inclui 

numa classificação de pesquisas que têm como objetivo explicitar e proporcionar 

maior entendimento de um determinado problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador procura 

um maior conhecimento sobre o tema em estudo (GIL, 2002). 

Considerando a abordagem, adotamos a abordagem qualitativa, uma vez que 

não se vale de instrumentos estatísticos no processo de análise das atividades do 

livro didático. Segundo Marconi e Lakatos (2008) nesta abordagem exploramos o 

conteúdo qualitativo das análises, que neste caso são as aprendizagens dos alunos 

a partir das atividades com o LD nas aulas de LE.  

No que concerne aos procedimentos adotados, trabalhamos com as 10 

atividades do livro intitulada “Words in action”, que é o corpus da pesquisa. Nos 

detemos nelas, pois a partir dos conhecimentos obtidos através de pesquisa 

bibliográfica, a analisamos segundo a abordagem lexical e do princípio do “que é 

saber uma palavra”. Verifica-se assim que essas atividades foram construídas de 

forma contextualizada e que muitos dos vocabulários nela expostos estavam ligados 

ao tema de cada unidade. Mediante o universo em que foi pesquisada é 

caracterizada como uma pesquisa bibliográfica, pela sua finalidade de aprofundar 

uma análise sobre a aprendizagem de vocabulário no LD adotado por uma escola da 
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rede estadual de ensino. O método utilizado é o indutivo. Segundo Gil (2002, p. 53), 

esse tipo de estudo “procura muito mais o aprofundamento das questões propostas 

do que a distribuição das características da população segundo determinadas 

variáveis”.  

Vale ainda ressaltar, a partir dos procedimentos técnicos utilizados, que a 

pesquisa bibliográfica da qual se extraiu conceitos, análises teóricas que 

fundamentam o estudo foi essencial para que pudéssemos proceder em todos os 

aspectos da pesquisa. Pesquisamos autores como Lewis (1993, 1997), Nation 

(1990, 1998), Brown (1994; 2001), Murphey (1992), Holden e Rogers (2001), 

Larsen-Freeman (2000), Leffa (1988; 2000), Richards (1976), Almeida Filho (1999; 

2005), dentre outros, que contribuíram consideravelmente para o estudo do ensino 

de LE, aprendizagem de vocabulário e uso de música em sala de aula.  

 

3.3 Procedimentos de coleta dos dados  

 

O campo de ação desta pesquisa circunscreve-se no entorno de uma escola 

da rede estadual de ensino, que trabalha com alunos do ensino fundamental e 

médio do município de Olho D’Água do Borges, cidade que se localiza a 321 km da 

capital do estado do Rio Grande do Norte – Natal. O foco está nos alunos do nono 

(9°) ano, último ano do ensino fundamental II, e que estão na iminência de ingressar 

no ensino médio. Trata-se de uma fase em que eles precisarão muito de inglês para 

ter a oportunidade de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e outros 

processos seletivos que permitem o ingresso na universidade e que exigem o 

domínio da interpretação e o conhecimento vocabular em uma LE. 

O livro didático em questão foi escolhido pelo fato de atuar como professora 

de inglês desta escola na turma do 9º ano que tinha cerca de 28 alunos. A satisfação 

em buscar uma forma satisfatória de ensinar através do LD, tendo em vista que não 

são utilizados em sala de aula com tanta frequência. Dessa forma, a escolha desse 

material muitas vezes é feita pela escola sem nenhum critério significativo e sem que 

o professor tenha tempo de planejar atividades que complementem ou contemplem 

algo novo que o LD não tenha oportunizado. Partindo desse contexto é que 
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propomos atividades com música como forma de motivação e assim possa contribuir 

no processo de ensino/aprendizagem de vocabulário de inglês. 

Dessa forma, acreditamos que o LD é um instrumento que veio somar nas 

aulas de inglês, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas pelo professor como 

mostra os PCNs (1998, p. 21) “as condições de sala de aula da maioria das escolas 

brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas [...], material didático 

reduzido a giz e livro didático etc)”, apesar de muitos docentes ainda deixarem de 

lado o LD de inglês, procuramos maneiras de trabalharmos o LD e como forma de 

complementação de algumas atividades utilizarmos a música como recurso didático, 

pois até os professores contam com pouco domínio das habilidades orais (PCNs, 

1998). 

Para construirmos a análise das atividades do LD, nos baseamos em teóricos 

que investigaram como se dá o ensino/aprendizagem de vocabulário através da 

Abordagem Lexical. Sendo assim, analisamos como se deu a construção das 

atividades do LD e observamos de que maneira a abordagem lexical pode ser 

utilizada para que os alunos possam compreender o sentido mais amplo do que é 

saber/conhecer uma palavra. 

Como apresentado anteriormente, a escolha feita por alunos que estão 

cursando o 9º ano se deu pelo fato de que esses alunos ingressarão no Ensino 

Médio e ainda tem pouco conhecimento vocabular para enfrentar a última fase de 

estudos antes de adentrarem à universidade. Nessa fase eles estão cheios de 

expectativas e não têm muita ideia do que terão que enfrentar nos três anos que se 

seguem até o nível superior. Sendo assim, achamos importante que eles entendam 

que, através do LD, a ampliação vocabular em inglês poderá ocorrer, caso as 

atividades fossem exploradas de forma satisfatória e utilizando-se métodos que se 

adequem à turma de maneira geral. 

O LD adotado era o único disponível para a série escolhida, sendo acessível 

sua aquisição. Como o livro está dividido em 10 unidades e essas divididas em 

seções: Gramática, vocabulário e comunicação escolhemos a parte de vocabulário 

intitulada de “Words in action” para que pudéssemos analisar qual forma foi 

escolhida pelos autores do livro para abordar o aspecto de aquisição de vocabulário. 

Procuramos visualizar as atividades de vocabulário no LD, analisando como 

se dá o processo de ensino/aprendizagem e diante disso, analisar a eficácia das 

atividades apresentadas quanto à aquisição de vocabulário com vista na abordagem 
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lexical e assim perceber sua aplicabilidade. E ainda diante dos resultados dessa 

pesquisa, propomos atividades com música voltadas para aquisição de vocabulário 

como complementação das atividades do LD. 

3.3.1 Procedimentos de análise das atividades do LD à luz da Abordagem Lexical  

 

Considerando a metodologia definida, iniciamos a análise observando 

incialmente como todas as atividades eram dispostas no LD. Percebemos que todas 

as atividades das 10 unidades estavam relacionadas a temas voltados aos 

adolescentes (Teenagers). Os assuntos eram os mais diversificados desde o que o 

aluno quer ser no futuro, moda, temas que abordam a preservação do planeta, 

globalização, talento que cada um pode desenvolver, a importância da comunicação 

no mundo atual e as relações interpessoais. Apesar dessa visão geral feita das 

atividades nos detemos a analisar a atividade “Words in action” (Palavras em ação) 

de cada unidade à luz da abordagem lexical. A análise se deu observando as 

categorias do que é saber uma palavra, verificando os aspectos referentes à 

compreensão dos alunos quanto à apresentação das atividades no LD tanto acerca 

do tema quanto ao vocabulário, já que adotamos a abordagem lexical como linha de 

trabalho didático-pedagógico.  

Partindo da ideia do que é saber uma palavra já discutida no item 2.1 da 

seção 2, muito mais do que traduzir a palavra no glossário disposto no livro ou 

utilizar apenas a inferência do que ela significa no contexto, procuramos analisar as 

atividades e ver como a questão lexical é abordada e se os aspectos do que é saber 

uma palavra são levados em conta.  

Sabemos da pouca importância dada às aulas de LE, mais especificamente 

de inglês, nas escolas públicas do país, como exemplos podemos citar a quantidade 

de aulas semanais e o número elevado de alunos por turma. Isso dificulta o trabalho 

do professor em trabalhar o LD por completo e, além disso, utilizar material 

complementar com atividades que visem um maior aumento vocabular.  
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3.4 Tratamento e análise dos dados  

 

Considerando que se trata de uma pesquisa exploratório-descritiva de cunho 

qualitativo, tanto o tratamento como a análise dos dados é desenvolvido a 

contemplar a descrição qualitativa. Partimos, portanto, da descrição de como se 

deram os procedimentos metodológicos de análise das atividades que contemplam 

mais especificamente o vocabulário. Trabalhamos a análise dos dados obtidos, no 

caso as atividades do “Words in action” a partir das categorias do que é saber uma 

palavra que estão de acordo com a abordagem e os objetivos dessa pesquisa. No 

caso deste estudo, analisamos se as atividades do LD levam a ampliação vocabular 

aos alunos no ano escolar em questão.  

Dessa forma, a análise dos dados contempla a sequência das atividades do 

LD, bem como sua descrição associadas à fundamentação teórica que embasa o 

estudo. O tratamento e a análise se caracterizam especificamente por uma 

discussão na qual se apresenta a descrição e logo em seguida argumenta-se a 

viabilidade da proposta de atividades complementares com música. 

 

3.5 A música como representação cultural 

 

Descrever, definir ou defender a música como representação cultural requer 

primeiramente que observemos tanto a definição quanto à forma em que o conceito 

de cultura é vivenciado concretamente pelo ser humano mediante o cultivo dos 

aspectos referente a tudo que é relativo a isto.  

Sabemos que o termo cultura é algo complexo de se explicar enquanto 

conceito. Saboia (2012), apoiando-se em Sanchez21 (2009) menciona que, durante 

muitos séculos a visão sobre cultura era elitista, uma vez que se restringia a poucos, 

apenas aos nobres. Isto era tão forte que o termo “Cultura” era escrito com a 

primeira letra maiúscula, como forma de associá-lo apenas às belas artes e à 

literatura, nas quais se incluíam obras de um seleto número de autores, aos quais 

                                                           
21

 SÁNCHEZ, A. La enseñanza de idiomas en los últimos cien años: métodos y enfoques. Madrid: 
SGEL, 2009. 
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denominavam-se cânone, um grupo artístico especial, tido como o mais importante 

relacionado especificamente ao uso das línguas.  

Mas, há que se considerar que com a evolução das concepções sobre arte 

literária e da forma como passou a se ver o uso das línguas, também foi evoluindo o 

conceito de cultura, transformado na ideia de que não é necessário usar a Cultura, 

mas a “cultura”, abrindo espaço para a reflexão de que o termo pode ser definido 

como “[...] o conjunto de conhecimentos, crenças, atitudes e expressões da atividade 

ou ocupação de uma sociedade ou grupo social determinados.” (SÁNCHEZ, apud 

SABOIA 2009, p. 45 ). 

Utilizamos, portanto, a associação entre música e a representação da cultura 

enquanto conceito subjetivo de mundo. Nessa definição, inclui-se a ideia de que, os 

elementos culturais que identificam a vida, as relações sociais, as formas de ver o 

mundo e de entendê-lo do ser humano em uma localidade, nação ou região, fazem 

parte da cultura.  

É justamente nesse aspecto que podemos perceber a música como um dos 

aspectos que pode fluir como representação da cultura de um povo, de uma região, 

de um lugar. E essa ideia de marcá-la enquanto aspecto que representa os 

costumes, crenças e ideias de um determinado povo não é algo tão recente.  

Pacheco et al (2006) ao traçar uma espécie de linha do tempo da evolução 

histórica da música, inicia com a Pré-história, enfatizando que neste momento da 

evolução, o homem começou a fazer uso da música nas suas cerimônias e rituais: 

na evocação das forças da natureza, no culto dos mortos, no decorrer da caça. Na 

Idade Antiga, a música assumiu um papel central nas diversas atividades diárias das 

grandes civilizações da antiguidade, como no Egito, Grécia e Roma. Na Idade 

Média, na sociedade teocentrista, a música era vista como um caminho para Deus, e 

nada era considerado mais divino do que as vozes entoando um cântico religioso. 

Foi praticamente desse jeito que a música medieval se desenvolveu dentro das 

igrejas e mosteiros. A manifestação por meio da voz era a mais comum, pois havia 

poucos instrumentos musicais desenvolvidos na época. Nas escolas medievais de 

latim, os tutores utilizavam canções sacras como auxilio nas suas aulas.  

Observando os detalhes evolutivos colocados nessa abordagem sobre a 

forma como a música evoluiu enquanto atividade do ser humano, percebemos o 

quanto ela se liga à forma como vemos o mundo e instituímos nossos conceitos 
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sobre Deus, sobre a vida, o conhecimento e de como correlacionamos isso com a 

vivência em sociedade.  

Mais importante ainda é observar que, enquanto representação cultural, 

mesmo existindo diferenças entre as sociedades, nações ou comunidades, ela se 

torna arte diversificada, cantada, ouvida e dançada em diferentes ritmos e melodias, 

além de ser passada de geração a geração. Isto ocorre porque a “música está 

vinculada às emoções, é através dela que os homens também se comunicam, sendo 

que esta se constitui em uma forma de linguagem” (COPETTI, ZANETTI e 

CAMARGO, 2011, p. 2).  

Se os homens se comunicam por meio da música, eles se representam 

através dela e disso emana a ideia de que a cultura de um determinado grupo 

humano flui, a partir do que é colocado na letra, no ritmo, na melodia e em todo o 

conjunto de sons que estão presentes em uma composição musical.  

Lucas (2000) para exemplificar a representação da cultura nas preferências 

musicais de um povo, cita o Brasil, com sua imensa diversidade e o seus ritmos 

diferenciados em cada região. Coloca o autor que essa representação não se 

fundamenta apenas na mistura étnica, quando se vê, por exemplo, os ritmos 

africanos que expressam de forma peculiar a cultura do negro, mas também na 

presença clara dos elementos culturais e até sociais que aparecem na música, no 

som, na melodia produzida por esse povo. Ali também estão as crenças, os rituais, a 

forma como aquele povo gerou a sua forma de viver e de ver o mundo. Trata-se da 

sua cultura nata.  

É dessa forma, que se percebe a importância da música como representação 

cultural. Ela retrata o estado de arte da nação que a utiliza como elemento cultural, 

como recurso de entretenimento ou como expressão social.  

No ensino de LE, essas reflexões são muito importantes porque, no contexto 

de uma abordagem de ensino na sala de aula, a música traz não somente a 

possibilidade de adentrarmos no vocabulário idiomático. É possível também 

identificar aspectos que se relacionam especificamente com as crenças, os 

costumes, os rituais, os ritmos, as concepções de vida e de mundo do povo que 

adota tal língua em suas situações comunicativas. Ao considerarmos essa 

possibilidade de representação cultural da música, ela se torna um importante 

instrumento de ensino de LE porque, por meio da leitura de uma letra musical o 

aluno está entrando em contato com os aspectos culturais de quem usa determinada 
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língua para se comunicar. A música então se torna um instrumento real de 

comunicação que é utilizado na sala de aula.  

 

 [...] Daí ser de fundamental importância conceber-se o ensino de um 
idioma estrangeiro objetivando a comunicação real, pois, dessa 
forma os diferentes elementos que a compõe estarão presentes, 
dando amplitude e sentido a essa aprendizagem, ao mesmo tempo 
em que os estereótipos e os preconceitos deixarão de ter lugar e, 
portanto, de figurar nas aulas. (BRASIL, 1999, p. 31). 
 

A música como instrumento da comunicação real, passa a ser também um 

recurso utilizado no ensino de LE para que o aluno conheça novas culturas e formas 

de compreender a vida, as relações, as sociedades que pensam e vivem diferentes 

da sua. Isto é de suma importância para que estabeleçamos comparações entre os 

povos e para que haja ampliação dos saberes dos alunos acerca das diversidades 

culturais que existem no mundo. Segundo Lima (2008, p. 101) “não se ensina língua 

sem ensinar cultura, até porque o conhecimento desta é necessário para que se 

aprenda a respeitar as diferenças”. 

Esse detalhe colocado pelo autor também se destaca como relevante porque, 

mesmo sendo a música uma forma de representação cultural que é amplamente 

apreciada pelos povos, há riscos de preconceito com este ou aquele ritmo, 

justamente pelo fato da carga cultural ali presente. A ideia é ter uma visão de 

respeito às diferenças culturais que surgem, tanto no ritmo quanto na melodia e letra 

da música, para que os alunos tenham em mente a ideia de que ali está presente 

mais um exemplo de que o mundo se constitui de diversidade cultural. 

 

 

3.6 A importância da música para o ensino de inglês 

 

A importância da música é reconhecida ao longo dos tempos. Os gregos 

atribuíam à mitologia a origem da música e dos instrumentos musicais. Por sua vez, 

a música é considerada uma das musas que presidem a arte e faz parte essencial 

da educação dos gregos e romanos, assim como o teatro e os esportes. Os termos 

musical e músico vêm do grego e significam relativo às musas. A música, como 

substantivo, tem origem na palavra arte e também em palavras, saber, 

conhecimento, instrução, destreza, perícia. O autor Murphey (1990a) que defende o 
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ensino de línguas através da música fez um estudo sobre a criação da música, 

relacionando-as à afetividade humana e parte da ideia de que as emoções podem 

significar a origem da música natural vocal do homo sapiens afirmando que há 

indícios de que a raça humana, antes de possuir linguagens, já fazia uso de músicas 

destituídas da língua. 

Nesse sentido, a utilização de música como recurso didático no ensino de 

inglês é defendida por professores e pesquisadores que atestam o efeito positivo 

sobre os alunos (MURPHEY, 1992; MEDINA, 1993, 2000; FACIO, 2004) e apontam 

que a música pode ser utilizada como elemento de motivação no processo de 

ensino/aprendizagem, como também como referência a aspectos culturais e 

históricos. Eles defendem o uso da música em sala de aula como uma ferramenta 

que proporciona aprendizado significativo e afirma que a música proporciona 

material acessível e compreensível aos alunos devendo ser utilizado. Murphey 

(1990a) fala da importância da música no aprendizado de línguas. A principal delas 

é a facilidade e a rapidez com que aprendemos músicas e como nos lembramos 

delas facilmente. Alguns motivos nas quais a música se fixa em nossas mentes e 

pode ser aproveitada na sala de aula podem ser pelo motivo de que ela está em 

toda parte e está perfeitamente inserida nas mais diversas instâncias do mundo que 

nos rodeia. Infelizmente o único local em que a música parece não ser devidamente 

explorada é a escola. A música como fenômeno de fixação em nossas mentes 

reforça a ideia de que ela trabalha em nossa memória a curto e a longo prazo. 

Holden e Rogers (2001) destacam a importância do uso de canções e versos 

na sala de aula de língua estrangeira, no caso do inglês, destacando a música como 

uma alternativa a mais, mostrando alguns motivos para usá-las, como apresentar e 

praticar estruturas linguísticas, praticar vocabulário, ajudar a entonação e a 

pronúncia, contar história, dar uma visão da cultura de um país e o mundo de 

falantes do inglês, para proporcionar uma atmosfera agradável, dentre outros 

motivos que fazem com que o aluno fique mais motivado nas aulas de inglês.  

Além disso, a música também usa uma linguagem simples conversacional, 

com bastante repetição, fato este que faz com que os professores de línguas 

procurem textos simples. Ela é afetiva, fazendo com que os alunos se interessem 

bem mais do que com outros tipos de textos, mas mesmo assim a música é deixada 

em segundo plano dentro do cenário da educação. A música é uma das muitas 

estratégias de motivação de aprendizagem que o professor pode utilizar, pois ela é 
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capaz de desenvolver a autoestima, o respeito, a compreensão, a socialização, a 

autoconfiança, a alegria, o prazer e, por fim, o desenvolvimento da produção cultural 

do aluno: a humanização. 

Um fator muito importante no uso de canções é levar em consideração seus 

valores culturais. As canções, como forma de expressão cultural, veiculam valores 

estéticos, ideológicos, morais, religiosos, linguísticos, etc. Elas possuem, a exemplo 

de outras produções artísticas, as marcas do tempo e lugar da sua criação. 

A compreensão do espaço desempenhado pela língua como produto cultural 

é importante para a compreensão profunda dos textos em língua estrangeira. Isto 

porque a noção de textualidade somente se concretiza nas relações com a cultura, 

ou seja, os significados são construídos a partir dos aspectos culturais. Estudar uma 

língua estrangeira, e nesse contexto conhecer a cultura daquela canção, é de 

grande importância. 

Ainda Neto (ON-LINE) afirma que o aluno precisa de técnicas para lembrar, 

recordar e reunir informações novas, como regras mnemônicas e associações 

visuais. Assim, sabendo da importância da música e o quanto os alunos se 

envolvem com ela, cabe aos professores estudarem formas de utilizá-la, pois a 

música está muito presente nas nossas vidas, mesmo sem que percebamos 

conseguimos internalizá-la e melhorar a nossa vida em sociedade. 

 

 

3.7 O uso da música na sala de aula para aquisição de vocabulário 

 

A utilização da música no ensino de língua estrangeira é fundamental, pois 

ela está presente na vida das pessoas e desperta o interesse dos alunos, tornando a 

aula mais atrativa e com melhores rendimentos. 

Segundo Murphey (1992), nos dias de hoje é muito difícil alguém não ouvir 

uma música, em vários lugares pode-se ter uma canção, inclusive na sala de aula. A 

música está presente em quase todos os lugares, seja no teatro, nos bares, no 

shopping, em casa ou no carro, as pessoas sempre querem ouvir uma canção. A 

música anima, transforma as pessoas, marca épocas, ajuda a formação da 

personalidade, aumenta o senso crítico, aproxima as pessoas seja qual for a idade, 

crença, cor, sexo ou raça. 
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Para que os professores utilizem a música em sala de aula não basta 

somente que ela seja adaptada aos conteúdos a serem dados, pois o vocabulário 

deve ser apropriado. Alguns livros didáticos já trazem a lista de músicas a serem 

trabalhadas de acordo com os assuntos abordados no livro, mas seria mais útil se o 

professor elaborasse sua própria lista de canções de acordo com a preferência dos 

alunos. Holden e Rogers (2001, p. 85) reforçam essa ideia quando afirmam: 

 

Muitos livros didáticos apresentam músicas escritas especialmente 
para reforçar itens linguísticos específicos. São úteis, mas seria 
muito mais útil acrescentar a sua própria seleção de músicas devido 
ao interesse que despertam, de acordo coma faixa etária e com 
interesses e os gostos musicais de uma determinada classe. 
 
 

Murphey (1992) enfatiza que todo mundo tem suas próprias preferências por 

músicas e canções, por variadas categorias. Elas devem ser escolhidas de acordo 

com o ambiente e o que está disponível para o aluno. As canções produzem zonas 

de inserção cultural em sala de aula, pois, quando devidamente escolhidas 

promovem um aproveitamento muito grande para o aluno. 

Muitas são as formas de utilizar essa importante ferramenta no processo de 

ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, pois as músicas estão sempre 

trazendo algo novo, quer seja palavras ou expressões, quer seja ajudando no 

enriquecimento do vocabulário ou ajudando na pronúncia e na entonação. As aulas 

tornam-se mais divertidas e prazerosas.  

 

Como as canções têm um padrão rítmico, normalmente podem ser 
úteis para estabelecer e praticar estruturas de pronúncia de forma 
memorável e prazerosa. Tem uma utilidade especial na definição dos 
padrões de ênfase usados no inglês, que são muito diferentes do da 
língua latina. (HOLDEN & ROGERS, 2001, p. 86) 

 

 

A música nos oferece uma sensação de relaxamento fazendo com que o 

aluno se sinta mais seguro em relação ao seu aprendizado da língua e que ele 

possa se desenvolver linguisticamente. Ela proporciona um ambiente relaxado, 

lúdico, com baixo stress que é muito propício para a aprendizagem do idioma, pois 

minimiza o impacto dos efeitos psicológicos que bloqueiam a aprendizagem. 
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As canções são ferramentas valorosas no desenvolvimento das 
habilidades dos alunos, e existem várias vantagens para usá-las na 
sala de aula: são fáceis de encontrar; apresentam um novo 
vocabulário e expressões contextualizadas; através delas os alunos 
familiarizam-se com pronúncia do nativo e fornecem tópicos para 
discussões. (COROMINA,1993, p. 27) 

 

Em relação ao professor trabalhar o vocabulário, o preenchimento de lacunas 

e a compreensão auditiva são formas bastante usuais e eficazes. Essa relação entre 

música e a aquisição de vocabulário foi estudada por Medina (1990) que concluiu 

que o uso de música e ilustrações de forma combinada resultou em um maior ganho 

vocabular. Participaram do estudo 48 crianças, alunos de segunda série e com 

proficiência de língua inglesa limitada. Os participantes foram divididos em quatro 

grupos que ouviram a mesma história de quatro formas: em forma de canção e sem 

ilustrações; de forma falada, com e sem ilustrações. Foram aplicados testes para 

medir o ganho de vocabulário e houve maior ganho através de música do que 

através de texto falado e através do uso de ilustrações do que sem o seu uso. Dos 

quatro grupos, o que teve maior ganho foi o que utilizou música e ilustrações. Todos 

esses estudos e autores atestam o uso de música para o ensino de línguas, mas 

ainda há poucos estudos sobre a influência da música na aquisição de vocabulário 

(MEDINA, 1990; 2000; STANSEL, 2005).  

O docente deve criar uma atmosfera bastante agradável ao escolher uma 

música, possibilitando assim a aquisição de novos termos, e dependendo do nível 

da turma, pode gerar debates que vai ativar o conhecimento prévio e, 

consequentemente, o desenvolvimento do vocabulário. O professor deve fazer uso 

de atividades como agrupamentos de palavras por significados, leitura de estórias, 

escrita de palavras, desenhos para representá-las, audição de gravações e 

elaboração de cadernos de vocabulários que deverão ser revisados constantemente 

com os alunos, entre outras. O uso de figuras relacionadas à música que está sendo 

trabalhada, uso de sinônimos, ou pedir aos alunos para buscarem em dicionários, 

isso são formas de incentivar o aluno mesmo fora da sala de aula. 

A ideia de usar a música visa aumentar o interesse do aluno no aprendizado 

de uma língua estrangeira, visto que ela é um instrumento motivador. Holden e 

Rogers (2001, p. 89) defendem a ideia da motivação através da música:  
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As canções também tem uma grande força de motivação na sala de 
aula. Se os alunos gostarem de ouvir ou de cantar músicas em 
inglês, ou de declamar versos, vão estar vivenciando algo prazeroso 
no idioma, mesmo os alunos mais fracos sentem que, de alguma 
forma tiveram êxito.  

 

 

O uso da música evidencia não apenas indivíduos ou lugares específicos, as 

pessoas que convivem diariamente criam um elo com a canção e o mundo, quer 

seja ouvindo em bares, academias, televisões, rádios, elas tendem a se identificar 

com as letras das músicas. 

Em suma, a música deve ser trabalhada sempre levando em consideração os 

gostos musicais dos alunos e as suas necessidades, pois ela configura um 

instrumento ideal para desenvolver e aperfeiçoar sua aprendizagem. Mas para que 

isso ocorra de maneira satisfatória, o professor deve utilizá-la de uma forma 

inovadora e motivadora vinculando a ela motivos de aprendizagem, conhecendo 

algumas técnicas de exploração deste recurso didático. Para isso, a próxima seção 

servirá como auxílio na utilização desse recurso didático tão inovador, mas que, 

embora já exista entre nós há tanto tempo, é muitas vezes desprezada e 

negligenciada no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. 
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4 ANÁLISE DAS ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO 

 

 Neste capítulo mostramos como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

orientam o ensino de LE no Brasil, como se dá o processo de ensino/aprendizagem 

de inglês no livro didático através da abordagem lexical e descrevemos como o LD 

está organizado. No item 4.3 fazemos as análises da seção “Words in action”, objeto 

de estudo desse trabalho. 

4.1 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são orientações básicas 

criadas pelo Ministério da Educação do Brasil(MEC) que norteiam o ensino de todas 

as disciplinas nas escolas públicas brasileiras. Elas servem como forma de fazer 

valer o que está escrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

sancionada em 1996 e que é o documento que normatiza a educação brasileira. 

Dessa forma, é importante citar as preocupações que foram levadas em 

consideração na elaboração dos PCNs (1998, p. 05): 

 

... de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas 
existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir 
referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as 
regiões brasileiras. Neste sentido, pretende-se criar condições, nas 
escolas, que possa permitir aos jovens brasileiros acesso ao 
conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos 
como necessários ao exercício da cidadania. 
 

 
Diante disso, os PCNs procuram ser fonte de referência para as discussões e 

tomadas de decisões sobre o ensinar e aprender uma LE, e assim o processo de 

ensino-aprendizagem toma novas dimensões. Nesse ínterim, faz-se necessário 

mostrar os objetivos dos PCNs (1998, p. 66) e o que se espera que o aluno de 

Língua Estrangeira seja capaz ao longo dos quatro anos do ensino fundamental: 

 Identificar no universo que o cerca as línguas estrangeiras que cooperam nos 

sistemas de comunicação, percebendo-se como parte integrante de um 

mundo plurilíngue e compreendendo o papel hegemônico que algumas 

línguas desempenham em determinado momento histórico; 
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 Vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua 

estrangeira, no que se refere a novas maneiras de se expressar e de ver o 

mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e interagir e as 

visões de seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um 

mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e do mundo; 

 Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o 

acesso a bens culturais da humanidade construídos em outras partes do 

mundo; 

 Construir conhecimento sistêmico, sobre organização textual e sobre como e 

quando utilizar a linguagem nas situações de comunicação, tendo como base 

os conhecimentos da língua materna; 

 Construir consciência linguística e consciência crítica dos usos que se fazem 

da língua estrangeira que está aprendendo; 

 Ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a como 

meio de acesso ao mundo do trabalho e dos estudos avançados; 

 Utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar em situações 

diversas. 

 

Esses objetivos são orientados para a sensibilização do aluno em relação à 

LE pelos seguintes focos: o mundo globalizado e multicultural em que vive; a 

compreensão global (escrita e oral) e o empenho na negociação do significado e não 

na correção. É neste último ponto em que nos detemmos ao analisar qual a 

preocupação dos PCNs quanto à aquisição de vocabulário no ensino-aprendizado 

de LE. 

Os PCNs focam na construção social do significado, pois segundo os PCNs 

(1998, p. 27) “Todo significado é dialógico, isto é, é construído pelos participantes do 

discurso”. As pessoas ao se envolverem em uma interação tanto escrita quanto oral 

o fazem para agirem no mundo social em um determinado momento e espaço, é 

nesse sentido que a construção do significado é social. Dentro desse aspecto é 

necessário mostrar que para os PCNs, o objeto de ensino caracteriza os 

conhecimentos e os usos que as pessoas fazem deles ao agirem na sociedade. 

Para o ensino de uma língua estrangeira é essencial uma compreensão teórica do 

que é linguagem, tanto em relação aos conhecimentos necessários para usá-la 
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quanto em relação ao uso que fazem desses conhecimentos para construir 

significados no mundo social. 

Em síntese, segundo os PCNs (1998, p. 28) a aprendizagem da LE vai 

oportunizar: 

 aumentar o conhecimento sobre linguagem que o aluno construiu sobre sua 

língua materna, por meio de comparações com a língua estrangeira em vários 

níveis; 

 possibilitar que o aluno, ao se envolver nos processos de construir 

significados nessa língua, se constitua em um ser discursivo no uso de uma 

língua estrangeira. 

Esse “ser discursivo” é o sujeito capaz de se relacionar com outros e de agir 

no mundo social por meio da palavra em língua estrangeira em várias habilidades 

comunicativas. Ainda com relação ao processo de construção de significado 

segundo os PCNs ele é de natureza sociointeracional e utilizando três tipos de 

conhecimentos: 

 Conhecimento sistêmico é aquele que envolve os vários níveis da 

organização linguística: os conhecimentos léxico-semânticos (se refere à 

organização linguística em relação às palavras de que uma língua dispõe 

como também em relação às redes de significado das quais essas palavras 

participam), morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos. 

 Conhecimento de mundo é aquele que se refere ao conhecimento 

convencional que as pessoas têm sobre as coisas do mundo. Ficam 

armazenados na memória das pessoas conhecimentos sobre várias coisas e 

ações. A ausência de conhecimento de mundo pode apresentar grande 

dificuldade para o aluno de LE no engajamento discursivo, principalmente se 

não dominar o conhecimento sistêmico na interação oral ou escrita na qual 

estiver envolvido. Por outro lado, essa dificuldade será diminuída se o 

assunto já for do conhecimento do aluno. 

 Conhecimento da organização textual é aquele que se refere à organização 

da informação em textos orais e escritos que as pessoas usam ao se 

envolverem na negociação do significado. Em geral, os textos orais e escritos 

podem ser classificados em três tipos básicos: narrativos, descritivos e 

argumentativos. 
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Para construir o significado é importante que o aluno leia diferentes tipos de 

textos na escola, e assim conheça e tenha contato com diversas estruturas de texto, 

pois os significados não estão nos textos; são construídos pelos participantes do 

mundo social: leitores, escritores, ouvintes e falantes.  

De acordo com os PCNs é notório que em geral o uso da língua estrangeira 

está mais vinculado à leitura de literatura técnica ou de lazer. Acrescenta-se, 

também, que o ingresso em universidades e cursos de pós-graduação pressupõe o 

domínio da habilidade de leitura em LE. Segundo os PCNs a leitura é importante, 

pois além de atender às necessidades da educação formal, é a habilidade que o 

aluno pode usar em seu contexto social imediato. Somando a isso, a aprendizagem 

de leitura em LE pode ajudar o desenvolvimento integral do letramento do aluno. A 

leitura tem função primordial na escola e aprender a ler em outra língua pode 

colaborar no desempenho do aluno como leitor em sua língua materna. 

Os PCNs priorizam a leitura em LE, “a compreensão leitora é a fase em que o 

aluno tem de projetar o seu conhecimento de mundo e a organização textual nos 

elementos sistêmicos do texto” (PCNs 1998, p. 92).  Nessa fase o professor 

capitaliza nas estratégias de leitura que o aluno tem como leitor em sua língua 

materna e nos itens lexicais e gramaticais semelhantes aos da língua materna e em 

outros itens sistêmicos diferentes, na dependência do nível de compreensão, isso 

baseado no nível de compreensão previamente estabelecido. Para este ponto os 

PCNs (1998, p. 92) orientam que: “para níveis de compreensão mais detalhada a 

familiarização com elementos sistêmicos diferentes da língua materna será 

necessária”. Com relação ao significado, os PCNs falam da importância de o aluno 

aprender a adivinhar o significado de palavras desconhecidas para ele por meio de 

pistas contextuais, da mesma forma que é essencial que aprenda a desconsiderar a 

necessidade de conhecer todos os itens lexicais para ler. Para isso, os PCNs 

sugerem que estratégias de integração de uma informação a outra sejam utilizadas, 

bem como haja o estabelecimento dos elos coesivos e a utilização de estratégias de 

inferências. “É crucial que o aluno aprenda a distinguir entre informações centrais na 

estrutura semântica do texto e os detalhes”. (PCN, 1998, p.92)  

Partindo dos pressupostos acima, entendemos que o objetivo da leitura e de 

sua aprendizagem é a compreensão. O conhecimento prévio que o leitor tem do 

assunto e da tipologia textual utilizada para o ensino são fatores que a favorecem de 

modo geral e a influenciam. 
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Segundo os PCNs, o resultado da combinação dos conhecimentos sistêmico, 

de mundo e da organização textual utilizados pelos indivíduos realiza o processo de 

construção de significados. Ainda sobre a leitura como um processo de construção 

do significado, os PCNs falam da importância de o aluno aprender a adivinhar o 

significado das palavras desconhecidas, através de pistas contextuais, e também, de 

não realizar uma leitura literal. Dessa forma, é fundamental que o leitor não utilize o 

dicionário como uma ‘muleta’ e sim como recurso de confirmação de suas hipóteses 

durante a leitura. 

A pretensão dos PCNs não é ser um guia de como realizar a prática 

pedagógica, mas servir de base, um instrumento para reflexão por parte dos 

professores e das escolas. Não é apenas pela construção de um documento como 

este que haverá unidade no ensino brasileiro, acontecimento quase impossível, 

tendo em vista a dimensão continental do nosso país. Acreditamos que os 

parâmetros podem servir como estímulos a reflexões sobre a atuação dos 

educadores e que suas ações sejam aprimoradas, para que realmente se possa 

falar sobre escola de qualidade. 

 

4.2 Caracterização do Livro Didático  

 

O objeto desta pesquisa é o livro didático: Links: English for tens, do 9º ano do 

Ensino Fundamental, dos autores Denise Santos e Amadeu Marques22. 

O livro está dividido em 10 (dez) unidades (Units), conta também com um livro 

de atividades (Workbook), um glossário (Glossary) e sugestões extras de leitura 

(Extra Reading). 

As unidades estão divididas em Gramática, Vocabulário e Comunicação. Com 

exceção das páginas que se encontram os assuntos, todo o livro é escrito em inglês. 

Sendo necessário por parte do professor, um domínio razoável de conhecimento 

                                                           
22

 Denise Santos – Bacharel e licenciada em Português e Inglês pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Mestre em Educação em Língua Inglesa pela University of Oklahoma (Estados Unidos). 
Doutora em Linguística Aplicada pela University of Reading (Inglaterra). Professora de Inglês para 
crianças, adolescentes e adultos há mais de 25 anos. Amadeu Marques – Licenciado em Língua 
Inglesa pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro. Proficiente em Inglês pela Universidade de Michigan (Estados Unidos). Proficiente em Inglês 
pela Universidade de Cambridge (Grã-Bretanha). 
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vocabular para orientar os discentes nas atividades. Cada unidade tem um tema e 

todas as atividades são voltadas para esse tema. 

Vejamos como está dividido o livro em questão: 

 

Unidade 1 (unit 1) – “What do you do for living?” 

 Let’s read! “My job is to test slides” 

 Let’s listen! “Hot carrers for the future” 

 Let’s speak! Interview about occupation 

Grammar in action/ Grammar notes – Simple Present tense 

Words in action – School language 

Let’s write! About Architect occupation 

Let’s play! A maze about three occupation (musician, dentist and artist) 

Let’s stop and think! A job ads in a newspaper 

Unidade 2 (unit 2) – “The world of fashion” 

 Let’s read! “Fashion in history” 

 Let’s listen! Teens talking about clothes from the movies in past decade 

 Let’s speak! A slide presentation about types of hat/ expressions using 

adjectives 

Grammar in action/ Grammar notes – Question words/ Past Simple 

Words in action – Phrasal Verbs 

Let’s write! Write a statement T-shirt 

Let’s play! “What did the models wear at the fashion show?” 

Let’s stop and think! Different generations, different fashions 

Unidade 3 (unit 3) – “What’s new?” 

 Let’s read! Quiz about phone/ American Englsin vs British English 

 Let’s listen! Fill in the blanks “French fries vs Chips 

 Let’s speak! Use the adjectives from the box about the gadgets 

Grammar in action/ Grammar notes – Past Progressive 

Words in action – American English vs British English 

Let’s write! Discussion forum about gadget 

Let’s play! Let’s crack the case 

Let’s stop and think! Some facts about the use of technology in the world 

Unidade 4 (unit 4) – “A cleaner Planet” 

 Let’s read! Text about the title 
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 Let’s listen! Questions and discuss about degraded material  

 Let’s speak! Using words: Reuse, recycle, switch off, sort out 

Grammar in action/ Grammar notes – Comparative forms of adjectives 

Words in action – About means of the word “Green” and meaning of other 

words 

Let’s write! “What’s the Earth thinking about?” Use the vocabulary 

introduced in this unit for inspiration 

Let’s play! A secret message 

Let’s stop and think! “Our planet need us” 

Unidade 5 (unit 5) – “Our small world” 

 Let’s read! Two texts about the title 

 Let’s listen! World Heritage sites 

 Let’s speak! Dolls representing different parts of the world/ using of Very, 

So, Too and some adjectives 

Grammar in action/ Grammar notes – Superlative form of adjectives 

Words in action – Quiz about general knowledge 

Let’s write! Write a quiz with 3 questions about students’ knowledge 

Let’s play! Collection puzzle 

Let’s stop and think! “What’s Brazil for you?” 

Unidade 6 (unit 6) – “Teens have a voice” 

 Let’s read! Pictures and text about “What do you like most in Brazil? 

What do you like least about It?” 

 Let’s listen! Radio Program 

 Let’s speak! An interview with teens 

Grammar in action/ Grammar notes – Countable and Uncountable nouns – 

Much, Little, Many and Few 

Words in action – “What do the words flour and flower have in common?” 

Homophones words 

Let’s write! “Friends are more important than family” opinion about the 

statement 

Let’s play! Game about the Brazilian Statue of the Child and Adolescent 

Let’s stop and think! Facts or opinions 

Unidade 7 (unit 7) – “Communication” 
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 Let’s read! “Do you like comic strips? What’s your favorite comic 

character?” Verbal and Nonverbal communication 

 Let’s listen! Dialogue 

 Let’s speak! Three dialogues to match a picture 

Grammar in action/ Grammar notes – Modal Verbs: Can, Could, May and 

Might 

Words in action – Pictures about words in bold and their pronunciation 

Homophones words/Words that rhyme 

Let’s write! What people CAN and what people CAN’T 

Let’s play! What’s his name? Spell name 

Let’s stop and think! Body language/ in Brazil, in Nigeria 

Unidade 8 (unit 8) – “Let’s make it a better world!” 

 Let’s read! A poem/ text about the author’s poem 

 Let’s listen! Conversation about the future 

 Let’s speak! Predictions about the future 

Grammar in action/ Grammar notes – Future with WILL 

Words in action – “Suffix –ER”/ “I have a dream”- Martin Luther King Jr.’s 

famous speech 

Let’s write! “What’s your dream for a better future?” 

Let’s play! 15 words for a better world 

Let’s stop and think! “Teenagers can make it a better word!” Poem 

Unidade 9 (unit 9) – “Relationships” 

 Let’s read! Text about relationships 

 Let’s listen! “What should you do if you love someone who doesn’t love 

you?” 

 Let’s speak! A discussion forum for teens about relationship 

Grammar in action/ Grammar notes – Should, Must and Have to 

Words in action – Match columns about relationship sentences/ Complete 

expressions about relationships 

Let’s write! Write a card to a friend 

Let’s play! Teens issues 

Let’s stop and think! Different places, new friends/ “How can teenagers 

make new friends when they move to a rural area? How can they make friends 

when they move to a big city?” 
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Unidade 10 (unit 10) – “T is for Teens T is for Talent” 

 Let’s read! Text about talent 

 Let’s listen! Role vs Actor/actrees 

 Let’s speak! Famous people’s pictures to match with their descriptions 

Grammar in action/ Grammar notes – Relative Pronouns and Adverbs: 

Who, which and where 

Words in action – Fill in the missing words using the options in the boxes  

Let’s write! Review organized of the Talent Show 

Let’s play! Where in the book? Answer the question correctly 

Let’s stop and think! “What is Talent?” 

 

O LD ainda tem ao final das unidades um caderno de atividades com revisão 

geral, um glossário e por último uma página com sugestões de leitura de acordo com 

o tema de cada unidade. Na parte referente ao glossário, os autores escrevem, em 

português, que as palavras ali contidas apresentam os significados que elas têm 

dentro do contexto do livro. Isto mostra que a preocupação maior dos autores foi que 

os alunos encontrassem mais rápido a tradução das palavras, mesmo algumas 

vezes sendo possível a utilização de inferência, não sendo levados em conta as 

variáveis de significado de cada palavra dependendo do contexto.  
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4.3 Análise das atividades segundo a abordagem lexical 

 

A seguir analisaremos as atividades da seção “Words in action” do LD e 

veremos se a abordagem lexical está presente nelas, bem como discutiremos se o 

princípio do que é o que é saber uma palavra foi levado em consideração para 

aquisição de vocabulário de inglês.  

 

Atividade 1: 

 

O tema central desse capítulo é sobre profissões e o ponto em que iremos 

nos deter é o foco que o livro dá ao vocabulário. A atividade se chama “Words in 

action”, as palavras em ação, que já nos dá a ideia de que o assunto sobre 

vocabulário é tratado no LD, cabe analisarmos se isso se dá de forma 

contextualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 1, p. 14 

 

Percebemos que na primeira atividade não há muita preocupação em explicar 

no enunciado como o aluno deve responder tal atividade, que por sinal nos parece 

um tanto complexa. Nela, o aluno é convidado a trabalhar em dupla e organizar uma 

frase diante palavras soltas e associá-las às figuras ao lado de cada conjunto de 
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palavras. A atividade apesar de parecer simples não é, pois o aluno tem que ter 

compreendido como organizar as frases de acordo com a gramática trabalhada nas 

páginas anteriores. O ponto gramatical trabalhado foi o presente simples nas formas 

afirmativa, negativa e interrogativa. Neste sentido está o grau de complexidade da 

atividade analisada tendo em vista que a estrutura gramatical em inglês é bastante 

diferente à do português, língua materna a qual o aluno faz comparação. 

Partindo da ideia do que é trabalhar atividades contextualizadas não significa 

dizer que as palavras quando postas numa frase estão sendo trabalhadas de forma 

contextualizada. Segundo Lewis (2002, p. 103):  

 

as palavras podem ser perfeitamente adequadas ao contexto dos 
alunos nos termos de suas experiências real ou imaginária. Por outro 
lado, colocar simplesmente a palavra na frase não significa 
contextualizá-la – é preciso que seja realizado em um enunciado, 
não em uma frase, que é a parte de um texto coerente em que suas 
características discursivas são aparentes. A contextualização 
significa perceber a situação em que a palavra pode ocorrer, mas é 
mais importante notar o co-texto em que ela pode regularmente 
ocorrer. Se o contexto é visto como situação + co-texto, é em último 
– a co-ocorrência da língua – na qual é mais importante para o 
ensino de línguas.23 
 
 

O termo contexto é usado por Lewis (2002) para fatores situacionais e co-

texto para ambiente linguístico, sendo que o co-texto é mais útil do que o contexto 

em determinar a seleção da língua e tipos de exercícios apropriados para o ensino 

de línguas. Diante das palavras de Lewis pudemos perceber que a atividade em 

questão analisada do LD não apresenta indícios do que é saber uma palavra, pois 

coloca o aluno para organizar as palavras e assim formar frases associadas às 

figuras e não oportuniza o aluno a ampliação vocabular, visto que ele terá apenas 

que saber como construir a frase de acordo com a construção gramatical estudada. 

A associação delas com as figuras apresentadas implicam com o sentido que elas 

representam em cada imaginário do aluno como também construí-las em seu 

pensamento em sua língua materna, pois esse processo é comum de acontecer, até 

                                                           
23

 “Words may be perfectly adequately contextualized by learners in terms of their real world 
experience or imagination. Conversely, simply putting the word into a sentence may not contextualise 
– it may need to be realized in an utterance, not a sentence, that is part of a coherent text so that its 
discoursal features are apparent. Contextualisation  means noting the situation in which the word may 
occur, but most importantly noting the co-text with which it can regularly occur. If context is seen as 
situation + co-text, it is the latter – co-occurring language – which is more important for language 
learning”. 
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chegar à resposta da atividade propriamente dita, utilizando o conhecimento 

gramatical. 
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Atividade 2 

 

A atividade 2 trata do uso de “Phrasal verbs” (verbos frasais), nela o 

enunciado pergunta: O que as pessoas estão fazendo? O aluno é orientado a utilizar 

os “phrasal verbs” na caixa e os relacionem com as figuras a que cada frase 

corresponde. O assunto tratado na unidade 2 é moda e a pergunta inicial da 

atividade em questão trata do que foi abordado na unidade sobre “Question words”, 

palavras que dão ideia de perguntas em inglês (“what, who, where, when, which, 

how, why”) (que/qual, quem, onde, quando, que/qual, quanto, por que, 

respectivamente). 

 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 2, p. 24 

 

Através da abordagem lexical a proficiência em uma LE é adquirida e 

desenvolvida mais rapidamente ao ser dado ênfase no ensino e aprendizagem de 

palavras e combinação de palavras, ou mais precisamente de itens lexicais. Os 

“phrasal verbs”, assunto abordado nessa atividade, é para a abordagem lexical o 

que Lewis (2002) chama de “polywords” (poli-palavras), que são palavras usadas em 
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combinações fixas com outras, geralmente são compostas por preposições ou 

outras palavras que não possuem muito valor semântico quando traduzidas 

separadamente. Ainda Lewis (2002, p. 92) sobre as poli-palavras: 

 

São relativamente curtas – duas ou três palavras – podem pertencer 
a qualquer classe de palavra, e o significado de todo o grupo pode 
variar do sentido imediatamente aparente ou totalmente diferente das 
palavras que compõem. 24 
 
 

Segundo Lewis, as poli-palavras permitem algumas variações, pois a 

pretensão ao falar sobre as “polywords” não é de definir categorias rígidas, mas 

caminhos úteis de agrupar palavras. O assunto dessa atividade não é simples de ser 

ensinado, pois há inúmeros “phrasal verbs” em língua inglesa e a forma que o 

professor trabalha geralmente é através da memorização. A aprendizagem através 

da abordagem lexical pode facilitar o ensino/aprendizagem de inglês, pois o ensino 

se dá através das palavras em que os verbos podem combinar. Dessa forma, 

através da combinação de palavras que a abordagem lexical prioriza, o ensino de 

vocabulário de inglês pode de fato ocorrer de maneira mais satisfatória do que 

quando exploradas de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 “They are usually relatively short – two or three words – may belong to any word class, and the 
meaning of the whole group may range from immediately apparent or totally diferent from the 
component words”. 
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Atividade 3 

 

A atividade 3 do “words in action” é um texto grande e complexo para esse 

nível de ensino, mas aqui não são exigidas tantas competências como interpretação, 

mas requer assimilação do conteúdo ensinado no decorrer do que foi trabalhado na 

unidade 3 que trata de apresentar as diferenças de vocabulário entre inglês 

americano e inglês britânico. 

 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 3, p. 

 

Para ajudar na resposta dos alunos são apresentadas as palavras em inglês 

americano no quadro que correspondem ao seu sinônimo em inglês britânico das 

palavras sublinhadas para serem substituídas, bem como uma tabela que apresenta 

algumas palavras nas variações de inglês mencionadas anteriormente. No 

enunciado da questão é dito que após a leitura feita pelo aluno tem o áudio, pois o 

livro vem com um CD ao final, que seria usado para ajudar o aluno a se familiarizar 
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com o som das palavras na língua estudada, mas o áudio não funciona como 

deveria, pois nele não podemos nos orientar em qual áudio estamos. 

Apesar de ser uma atividade complexa, ela é enriquecedora, pois o 

vocabulário foi trabalhado dentro de um texto, e algumas dessas palavras foram 

contempladas em atividades ao longo da unidade 3. De acordo com o que Lewis 

propõe na abordagem lexical sobre a importância do ensino explícito, podemos dizer 

que: 

 

O ensino de vocabulário raramente é sistemático. É frequentemente 
assumido, implícita ou explicitamente, que os alunos irão ‘captar’ o 
vocabulário necessário através de leitura, e enquanto se concentram 
na tarefa séria e difícil de compreenderem o sistema gramatical. O 
ensino formal de vocabulário tende a ser ou aleatório, em resposta a 
uma pergunta específica de um aluno em relação a uma palavra 
específica, ou baseado em uma representação formal de palavras 
associadas com um tópico ou campo particular. Uma abordagem 
lexical requer um sistema muito mais organizado de introduzir e 
explorar o léxico, e mesmo palavras simples, na sala de aula. 
(LEWIS, 2002, p. 117)25  
 
 

Nessa perspectiva, o ensino do vocabulário é inserido no contexto de leitura, 

podendo ter sido até no contexto oral, caso o CD que vem junto com o LD estivesse 

funcionando. O ensino de vocabulário aqui foi específico, pois o foco foi dado nas 

diferenças existentes no inglês americano e no britânico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 “Vocabulary teaching has rarely been systematic. Frequently it is assumed, either explicitly or more 
covertly, that students will ‘pick up’ the necessary vocabulary by reading, and while concentrating on 
the serious business of mastering the grammatical system. Formal vocabulary teaching has tended to 
be either random, in response to a particular student question for a particular word or based on formal 
presentation of the words associated with a particular topic field. A lexical approach requires a much 
more principled system of introducing and exploiting lexis, and even simple vocabulary, in the 
classroom”. 
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Atividade 4 

 

 A atividade em análise é uma das mais interessantes presentes do LD no que 

diz respeito ao ensino de vocabulário na perspectiva da abordagem lexical, visto que 

trata do significado de uma palavra que dependendo da situação, apresenta 

significados diferentes. Vejamos a seguir a atividade: 

 

 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 4, p. 43 e 44 

 

A palavra mencionada na atividade é “green”. No primeiro diálogo a situação 

trata da questão que foi abordada ao longo da unidade 4 sobre “A cleaner planet” 

(Um planeta mais limpo), e o sentido que a palavra teve foi até que ponto o rapaz é 

verde, mas não no sentido literal da palavra, mas num sentido pejorativo referente à 

conservação ambiental. No segundo diálogo, a palavra “green” desempenha o 

sentido literal do vocábulo que é a cor verde. A questão 1 trata dos dois sentidos em 
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que a palavra desempenha de acordo com o contexto em que esta sendo 

empregada. A segunda questão, ainda da unidade 4 do “words in action”, trata de 

outras palavras que da mesma forma pode adquirir significados diversos a depender 

do contexto em que está inserido. As palavras trabalhadas são: save, cool, rock (no 

singular e plural) e right. No enunciado, pede-se para relacionar as frases em que as 

palavras estão inseridas com o significado que cada uma desempenha nele.  

Começando pela primeira frase da segunda atividade, a letra A com a palavra 

save significa nesse contexto salvar que é verbo, referindo-se a salvar o planeta. Na 

segunda frase, letra B, apesar de também ser um verbo, o sentido é de economizar 

dinheiro, não gastar. A palavra cool que aparece nas letras C e D do exercício 

assumem sentidos diferentes, a primeira com relação ao clima, temperatura e na 

segunda assume o sentido de legal. Nas letras E e F rock está relacionado ao 

gênero musical e na outra significa pedras. Os sentidos que a palavra right assume 

nas letras G e H são diferentes, na primeira pode ser traduzida como correto e no 

outro de direção, direito. Na nossa língua materna essas palavras são polissêmicas, 

ou seja, possuem significados diversos. 

Na abordagem lexical, Lewis (2002) fala de vários tipos de significados, 

dentre eles podemos citar: o significado referencial, diferencial, conotativo, 

contextual, pragmático, significado do discurso, o significado fatual e modal e o 

significado negociado. Nesse sentido, Lewis fala da importância de perceber não 

somente a palavra, mas as outras palavras que as acompanham no texto, qual o co-

texto em que ela está inserida e assim analisar o seu significado que dependerá de 

alguns fatores situacionais. Não há um único significado para uma palavra, pois as 

palavras podem assumir significados diversos. As palavras de Lewis (2002, p. 140) 

afirmam que: 

 

As frases individuais – exceto aquelas que podem ser facilmente 
identificadas como itens lexicais sentenciais – são sem sentido 
quando descontextualizada. As frases se tornam enunciações 
somente quando acontece com co-texto. Qualquer texto – estória, 
reportagem, leitura ou conversações – é muito mais do que uma 
sucessão de frases. A coesão e a coerência são mantidas usando 
uma grande variedade de itens da linguagem, que eles mesmos são 
mais ou menos rigidamente padronizados.26 

                                                           
26

 
26

 “Individual sentences – except those which can readily be identified as sentential lexical items – 
are meaningless when decontextualized. Sentences become utterances only when they occur with co-
text. Any text – story, report. Lecture or conversations – is very much more than a succession of 
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Nesse sentido, a atividade abordou as palavras polissêmicas em frases e, o 

aluno, ao correlacioná-las com a outra coluna em que havia a explicação e não 

simplesmente a tradução literal das palavras, pôde perceber a intenção do autor ao 

apresentar a mesma palavra em frases que levavam ao sentido delas naquele co-

texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
sentences. Cohesion and coherence are maintained using a wide range of language items, which are 
themselves more rigidly patterned”. 
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Atividade 5 

  

 A atividade 5 do “Words in action” do LD, é um Quiz, uma espécie de jogo de 

perguntas e respostas. Esse termo “Quiz” já é bastante usado em português apesar 

de ser um termo em inglês como muitos outros nomes, como por exemplo, 

“shopping”, “Know-how”, dentre outras palavras e termos já praticados pelos 

brasileiros. 

 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 5, p. 55 

 

As perguntas desse jogo são de conhecimento geral e sua estrutura 

gramatical foi trabalhada no capítulo sobre o superlativo dos adjetivos. O item 

gramatical é bastante presente e vai depender de como o professor trabalha a parte 

gramatical, tema esse que segundo Lewis (2002) não se pode separar do 

vocabulário, tal divisão é artificial, pois todas as palavras podem ser situadas em 

ambos os termos. 
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Lewis ainda sobre a questão da gramática e o vocabulário afirma ainda que: 

 

Cada palavra tem sua própria gramática – o conjunto de padrões em 
que ela aparece. As palavras com elevado conteúdo de significado 
comparativamente entra num pequeno número de padrões típicos. 
Cinco úteis, e estratégias pedagógicas altamente generalizáveis 
estão disponíveis para explorar a palavra gramática de uma palavra 
com relativamente elevado conteúdo de significado.27  
 
 

As cinco estratégias que Lewis se refere é de identificar a alta frequência de 

usos, e distinguir uma de outra; identificar e recordar em formatos adequados a alta 

frequência das “collocations”; identificar os cognatos da palavra chave, por sua vez, 

suas “collocations”; identificar o outro elemento na frase nominal natural – a 

expressão verbal equivalente; identificar qualquer expressão lexical (frases cabeças, 

ou enunciados completamente gramaticalizados) em que a palavra chave 

regularmente ocorre. Com relação à atividade analisada, elas apresentam 3 

alternativas de resposta para cada pergunta e levando-se em consideração os 

cognatos dá a falsa impressão que se trata de uma atividade simples, pois 

apresentam nomes de animais que se assemelham na escrita ou até mesmo na 

pronúncia com português, como também nome de países, cidades, nomes de 

oceanos e planetas do sistema solar. Mas para isso deve ser levado em 

consideração o conhecimento de mundo dos alunos bem como a interpretação das 

perguntas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 “Every word has its own grammar – the set of patterns in which it occurs. Words with a 
comparatively high meaning-content enter into a comparatively small number of typical patterns. Five 
useful, and highly generalizable pedagogical strategies are available for exploring the word grammar 
of a word with relatively high meaning-content”.  
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Atividade 6 

 

 A próxima atividade a ser analisada,  aborda a oralidade que, apesar de ter o 

diálogo escrito logo abaixo da figura é uma atividade complexa, pois barra na 

disponibilidade que o professor tem quanto ao CD que vem com o livro, devido ao 

seu não funcionamento. 

 

 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 6, p. 64 e 65 

 

De acordo com Lewis (2002) por muitos anos foi usada uma terminologia 

inapropriada com relação ao “listening” e ao “reading” como habilidades passivas, 

enquanto que o “speaking” e “writing” como atividades ativas. Para Lewis (2002) o 
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“listening” (escuta) está longe de ser uma habilidade passiva, tendo em vista que 

ouvir em uma língua estrangeira por um período pode ser exaustivo. A terminologia 

que o autor acha mais adequada nos dias de hoje são habilidades receptiva e 

produtiva. Partindo dessa visão, a atividade analisada poderia ser mais produtiva se 

trabalhada também com o áudio, logo percebemos que na questão 2 é preciso do 

áudio ou que o professor tenha uma pronúncia satisfatória que permita o aluno 

perceber a semelhança das palavra homófonas.  

Na questão 1 da atividade analisada, o enunciado tem a pergunta sobre o que 

as palavras “flour” e “flower” tem em comum. O diálogo entre os personagens 

“marido e esposa” flui com relação ao pedido que ela faz ao marido para levar para 

casa “flour” (farinha de trigo) e ele entende “flowers” (flores). O entendimento da 

situação se dá pelo fato das imagens ilustradas e é necessário a pronúncia correta 

das duas palavras para que o aluno perceba a semelhança existente entre as duas. 

A questão remete também ao assunto gramatical abordado na unidade 6 que é 

sobre substantivos contáveis e não contáveis. Na questão 2, como mencionado 

anteriormente, é importante o auxílio do áudio, pois são apresentadas palavras 

homófonas em frases como: “bored” (entediado), “four” (quatro), “know” 

(saber/conhecer), “hear” (ouvir), “there” (lá) e “buy” (comprar), para cada uma dessas 

palavras são dadas 3 para o aluno ouvir e perceber através do som/pronúncia a qual 

delas se assemelham. 

A atividade em análise é bastante proveitosa, que além da escrita explora a 

parte de áudio que pode influenciar na aquisição de vocabulário e pode incitar o 

aluno que, em inglês, também existem palavras que possuem escritas diferentes, 

porém com sons parecidos e consequentemente significados, no que se refere à 

palavra. Para Lewis (2002, p. 13) o “significado expressa o sentido codificado de 

uma palavra, tal como é encontrada no dicionário28”. Nessa afirmação não importa o 

contexto em que a palavra apareça. Caberá ao professor buscar uma forma mais 

satisfatória ao apresentar e aplicar essa atividade. 

 

 

 

 

                                                           
28

 “Signification expresses the codified meaning of a word, such as may be found in a dictionary”.  
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Atividade 7 

 

 Ao observarmos a atividade 7, percebemos a semelhança entre ela e a 

atividade do “Words in action” analisada anteriormente, pois trabalha com a questão 

da pronúncia e consequentemente similaridades entre a fonética de duas palavras. 

 

 

 

 



87 
 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 7, p. 73 e 74 

 

A questão 1 também precisa do áudio e o enunciado pede para que o aluno 

preste atenção nas palavras “in bold” (destacadas) na frase. Nessa questão, além do 

recurso auditivo também é utilizado o recurso visual, pois para cada frase há uma 

figura que representa a palavra destacada. O que difere da atividade 6 é que das 

frases apresentadas, no total de 8, apenas 2, as letras F e G, aparecem referindo-se 

ao assunto gramatical abordado na unidade 7 que são os verbos modais: “can”, 

“could”, “may” e “might”.  

Na questão 2 é abordada uma atividade que depende do áudio, para que o 

aluno perceba o ritmo das palavras utilizadas na questão 1 e associá-las às palavras 

que têm o mesmo som delas. As palavras que os alunos podem relacionar ao ouvi-

las são: “Soap – hope (sabonete – esperança), stick – lake (pedaço de pau – lago), 

bird – heard (pássaro – ouvido (ouvir), beard – weird (barba - estranho), soup – 

group (sopa – grupo), steak – Nick (bife – Nick), room – zoom (sala – zoom), CD-

ROM – Tom”. 

No que se refere a levar o aluno a conhecer uma palavra, ele precisa saber 

além de como pronunciá-la corretamente, compreendê-la, dentre outros aspectos 

mencionados no item 2.1 desse trabalho. Vale salientar que o papel do professor em 

facilitar o ensino/aprendizagem do aluno é essencial, pois teoricamente ele é o 

responsável pela orientação na sala de aula.  Ao falar sobre o que leva o aluno a 

saber uma palavra podemos parafrasear Travaglia (2003) quando defende que o 

vocabulário é muito importante no ensino e aponta algumas atividades que podem 

ser feitas partindo-se de uma visão de competência comunicativa. Vejamos a seguir: 

 
Fazer exercícios de vocabulário que tratem basicamente dos 
seguintes fatos: a) diferentes sentidos de uma mesma palavra; b) 
sinônimos, discutindo o sentido de palavras, o sentido de expressões 
e as diferenças de sentido entre sinônimos; c) diferentes palavras 
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com os mesmos sentidos; d) antônimos; e) homônimos; f) parônimos; 
g) processos de formação de palavras, estudando prefixos, sufixos, 
radicais, e seus sentidos, incluindo aqui a questão dos cognatos. 
(TRAVAGLIA 2003, p. 30) 

 

Muito embora essas atividades propostas por Travaglia tenham sido para o 

ensino de língua portuguesa, podem perfeitamente ser aplicadas no ensino de 

língua estrangeira, visto o que foi dito anteriormente sobre a questão dos sentidos 

das palavras em que elas podem assumir diferentes significados em diferentes 

situações de uso da língua, é o caso das poli-palavras defendidas por Lewis. 
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Atividade 8 

 

 O “words in action” da atividade a seguir aborda um tema gramatical, o sufixo 

–ER, que em inglês é acrescido de verbos e assim formam substantivos. Vejamos 

como se deu a análise da atividade abaixo: 

 

 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 8, p. 83 e 84 

 

 

 



90 
 

Na questão 1 da atividade, o enunciado pede para o aluno ler as frases que 

exemplificam e vejam o que acontece ao ser acrescido o sufixo –ER. Em seguida 

eles devem, em dupla, completar o quadro em que está escrito a palavra “noun” 

(substantivo) seguindo os exemplos. Nessa atividade o aluno conseguirá responder, 

mas isso será feito de forma mecânica ao observar os exemplos.  

Com relação ao ensino de vocabulário, vejamos como é entendida a 

aprendizagem de língua estrangeira na forma incidental e na forma explícita, 

segundo Leffa (2000). Para ele, a aprendizagem incidental é definida como uma 

“aquisição natural, não planejada”, apresentando como características ser 

contextualizada, em que fornece ao aprendiz toda riqueza que envolve o sentido do 

uso das palavras e é pedagogicamente eficaz, pois possibilita a ocorrência 

simultânea de duas atividades: compreensão do léxico e compreensão de leitura. O 

léxico que está sendo adquirido vem de textos selecionados pelo próprio aluno. Já 

na aprendizagem explícita de vocabulário é sistemática e planejada, o foco do 

aprendiz é o vocabulário e não um texto específico. Ela vai se dar na maioria das 

vezes, na escola, através de atividades que enfatizam o vocabulário, podendo estar 

ou não relacionado a um contexto de um texto. Não entraremos no mérito qual a 

forma é a mais adequada, pois os dois tipos de aprendizagem podem ter valor 

significativo desde que sejam levadas em conta a abordagem a se adotar por parte 

do professor. 

O tema da unidade 8 é: “Let’s make it a better world!” (Vamos fazer este um 

mundo melhor), é bastante sugestivo quando se leva em consideração pra qual nível 

o livro é voltado, alunos do 9º ano, assunto esse pertinente. A questão 2 dessa 

atividade foi extraído de um discurso de um ativista famoso, Martin Luther King, que 

lutava por ideais igualitários, sem preconceitos e chama-se “I have a dream” (Eu 

tenho um sonho). Aqui o aluno trabalhará com preenchimento de lacunas, mas não 

são mostradas quais as palavras que o aluno tem para preencher, dificultando a 

atividade. No enunciado aparece a pergunta: Você pode adivinhar as palavras que 

faltam?  O aprendiz tem que literalmente adivinhar as palavras, ou ter conhecimento 

do discurso, pelo menos em sua língua materna, bem como saber quais palavras em 

inglês elas representariam. A questão 3 ainda da atividade em questão necessita 

novamente do áudio e aí seria a conferência do trecho do famoso discurso. 
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Atividade 9 

 

 O “Words in action” da próxima atividade aborda o assunto mencionado no 

decorrer da unidade 9 sobre “Relationship” (relacionamento). Vejamos a seguir: 

 

 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 9, p. 93 e 94 

 

Nessa atividade o enunciado pede para relacionar as colunas. Na coluna da 

esquerda são apresentados conceitos sobre sentimentos ou algo relacionado como: 

apaixonar-se por alguém, conhecer alguém, sair com alguém, terminar o 
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relacionamento com alguém, voltar o relacionamento, noivar e casar. Na coluna da 

direita é descrito o conceito sobre os dados da coluna da esquerda, uma espécie de 

glossário monolíngue.  

Segundo a abordagem lexical, a língua é composta por itens lexicais que são 

unidades independentes formadas por uma única palavra ou por mais de uma 

palavra que, “quando combinadas, produzem um texto contínuo e coerente”29 

(Lewis, 1997, p. 7). São os itens lexicais formados por mais de uma palavra que 

constituem o foco e o desafio pedagógico proposto por essa abordagem. Para 

explicar essa atividade é importante mencionar os “collocations” defendidos por 

Lewis. De acordo com esse autor, o léxico é composto por itens lexicais de tipos 

diferentes e basicamente distribuído em três grandes categorias: as palavras, as 

expressões e as colocações. Vejamos o que fazem as colocações, segundo Lewis 

(2002, p. 93): 

 

descrevem o caminho que as palavras individuais co-ocorrem com 
outras. Os pares de palavras que podem co-ocorrer são, é claro, 
quase infinitamente numerosas. A variação é possível em ambos os 
eixos sintagmático e paradigmático. 30 
 
 

Essas palavras variam dentro de um espectro, podendo ser totalmente fixas, 

relativamente fixas ou totalmente novas. As fixas lembram palavras, as que não são 

totalmente fixas são aquelas combinações em que uma palavra permite a 

associação com um número limitado de outras palavras e as colocações são 

colocações livres, pois dependem basicamente do conhecimento gramatical 

(criativo) do aluno, não constituindo ainda de unidades lexicais consagradas. 

Na questão 2 da atividade analisada são mostrados alguns “phrasal verbs”, 

todos relacionados ao assunto sobre relacionamentos. São apresentados pequenos 

diálogos com no máximo 4 falas para preenchimento de lacunas, mas nessa 

atividade são apresentados os “phrasal verbs” e expressões semi-fixas que serão 

utilizados para preencher as lacunas. Essa questão lembra o que foi dito sobre a 

atividade 2 desse LD em que essa classe gramatical, segundo a abordagem lexical, 

são chamadas de poli-palavras, explicadas na atividade mencionada anteriormente. 

                                                           
29

 “When combined, produce  continuos coherent text.” 
30

 “describe the way individual words co-occurs with others. The pair of words which can co-occur are, 
of course, almost infinitely numerous. Variation is possible on both syntagmatic and paradigmatic 
axes”.  



93 
 

As expressões semi-fixas são estruturadas com lacunas em que uma das palavras 

pode ser substituída por um número limitado de possibilidades. Elas são numerosas 

e ocorrem tanto na língua falada quanto na escrita. Para dar o sentido pretendido 

nessa atividade sobre relacionamentos, nem todas elas são formadas por mais de 

uma palavra.  
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Atividade 10 

 

 A última atividade do LD do “Words in action” apresenta o preenchimento de 

lacunas através de alternativas de verbos que refletem o tema da unidade que é 

sobre talento. 

 

 

Fonte: Links: English for teens. Denise Santos, Amadeu Marques. 2011-2013, cap. 10, p. 103 

 

A atividade é bastante colorida e apresentam estrelas que dão ideia sobre o 

que o pôster propõe que é descobrir o talento do aluno. São 8 perguntas que serão 

respondidas desde que o professor já tenha trabalhado no decorrer da unidade 10 

os verbos a serem preenchidos (“do, play, sing, dance, tell, recite, draw, do”) (fazer, 

tocar, cantar, dançar, dizer, recitar, desenhar, respectivamente), como também 

instigar o aluno a ativar seu conhecimento prévio sobre determinados verbos e 

palavras que estão colocadas nas perguntas da atividade. O verbo “do” aparece 

duas veze, pois será usado em dois espaços em branco. 

A pergunta começa com “Can you...?” (você pode...?, no sentido de saber 

fazer/executar algo) e em seguida o restante das perguntas pelo menos 1 palavra 

pode ser já de conhecimento do aluno, como “salsa”, que é um tipo de estilo de 

dança, “magic, musical, instrument, gymnastics, story” que são cognatos e por mais 

que nos esforcemos, o sentido sempre será o denotativo. Ao trabalhar os cognatos, 

o docente pode questionar o aluno se o mesmo conhece alguma palavra da 

atividade em questão, pois ele pode não perceber e assim não associá-las ao seu 
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contexto social.  Ao final do preenchimento das lacunas aparece um pequeno texto 

sendo interessante que o professor leve o aluno a entender qual é o tipo textual em 

questão, um aviso. Proporcionar que o aluno perceba, por exemplo, a presença de 

um mês do ano, data, hora. Explicar a diferença entre A.M e P.M em inglês 

mostrando as diferenças na sua língua materna. Assuntos que podem ser 

percebidos pelo aluno com a orientação devida por parte do professor. 

A seguir mostramos um quadro demonstrativo com o resumo das atividades 

analisadas de acordo com o que pudemos perceber com relação à aquisição de 

vocabulário, bem como dos pressupostos do que é saber uma palavra no LD 

analisado. Vejamos a seguir: 

 

TABELA 1 – RESUMO DAS ATIVIDADES DO LIVRO DIDÁTICO 

Atividades 
“Words in 

Action” 

Leva o aluno a saber o que é 
uma palavra (pelo menos em 

algum dos critérios) 

Utiliza Abordagem 
Lexical 

Levar o aluno a um 
aumento vocabular 

1. School 
Language 

não não 

não  
Organização de 

frases – ênfase na 
estrutura gramatical 

2. Phrasal 
Verbs/ 
Question Words 

Sim Sim Sim 

3. American 
English X British 
English 

Sim Sim Sim 

4. Polissemy Sim Sim Sim 

5.  Quiz Sim Sim Sim 

6. Countable  X 
Uncountable/ 
Homophone 
Words 

não não não 

7. Modal Verbs/ 
Homophones 

não não não 

8. Suffix – Er 
não não não 

9. Relationship Sim Sim Sim 

10. Can You...? não Sim Sim 

 

 Levamos em consideração apenas alguns dos itens do que leva o aluno a 

saber uma palavra, como o nível semântico ou sintático, por exemplo, mencionados 

no item 2.1, tendo em vista que todos os conhecimentos que envolvem essa questão 

são de forma geral e por isso torna-se complexo exigir do aluno do ensino 

fundamental ser detentor ou levá-lo a conhecer uma palavra em todos os sentidos 

que um falante de língua materna teoricamente é capaz de saber. 



96 
 

5 PROPOSTA DO USO DA MÚSICA NAS AULAS DE INGLÊS COM ÊNFASE NA 

ABORDAGEM LEXICAL 

 

 Nesse capítulo, elaboramos propostas de uso da música que visam facilitar o 

processo de ensino/aprendizagem e assim auxiliar o professor como 

complementação das atividades do LD que focam o aumento vocabular. 

 Escolhemos inicialmente cinco canções, essas podem ser ampliadas a critério 

do professor e preferências musicais da turma. A sugestão é de que o professor 

associe as atividades já presentes no LD a alguma das atividades com música 

sugerida nesse trabalhp, o critério de escolha vai depender do foco em que o 

docente quiser trabalhar.  

As músicas abaixo apresentam temas diversificados, os quais, por sua vez, 

englobam diversos campos semânticos, ampliando a aquisição de vocabulário por 

parte dos alunos. O uso da música para apresentação ou práticas de itens lexicais, 

como enfatizado na abordagem lexical, pode ser alinhado à ideia de que “a leitura é 

uma forma de expandir o vocabulário”, como argumenta Campos (2006, p. 84).  

Outro fator que, por conseguinte faz com que a música seja uma forma de 

auxiliar na tarefa de ensino/aprendizagem do sistema linguístico é o seu caráter 

repetitivo. A seguir, apresentamos algumas propostas da utilização da música. Vale 

salientar que essas atividades são apenas sugestões que podem ser seguidas e/ou 

aperfeiçoadas a critério do professor e de acordo com o público alvo. 

 

5.1 Primeira Música: When I was your man (Bruno Mars) (Anexo 1) 

 

A primeira música é “When I was your man” do cantor norte americano Bruno 

Mars. Escolhemos essa canção porque a melodia é agradável e o cantor é bastante 

querido pelos jovens. Suas músicas agradam ao público a que direcionamos as 

atividades, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Mesmo que esses gostem da 

canção apenas pela melodia, uma vez que, sendo escrita em inglês, poucos sabem 

o que está sendo dito já facilita a aplicação da atividade de conhecimento do léxico. 

Como já foi dito anteriormente, segundo Murphey (1992) todas as atividades 

que podem ser trabalhadas com um texto também pode ser utilizadas com músicas 

ou texto sobre músicas e isso a insere quanto aos diferentes tipos textuais, e 

http://www.vagalume.com.br/bruno-mars/
http://www.vagalume.com.br/bruno-mars/
http://www.vagalume.com.br/bruno-mars/
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diferentes propósitos a que Lewis (1993, p. 183) se refere ao se trabalhar em sala de 

aula: “o material em que não se espera que o aluno entenda cada palavra deve ser 

parte integral de todos os cursos”.31 Acreditamos que a atividade lúdica com a 

utilização de música trabalha bem esse aspecto mencionado por Lewis, pois nela 

não se espera que o aluno seja capaz de entender a letra da canção palavra por 

palavra, mas que ele seja capaz de entender as palavras ou grupo de palavras 

dentro do contexto da música, para que assim infiram o significado esperado. 

É importante que o professor, antes de aplicar a atividade, contextualize e 

apresente o cantor da música, se esta é de sua autoria, qual a nacionalidade desse 

cantor como também questione os alunos se eles já conhecem a canção.   

Apesar das atividades não terem o foco na pronúncia em si, é interessante 

que o aluno ao ter contato com música em sala de aula seja instigado por parte do 

professor a ser participante, ativo e sinta-se integrante de seu papel nesse processo. 

Além das vantagens que a música promove quando ouvida pelos jovens, é mais fácil 

de vermos o interesse em aprender o que diz a letra, ou seja, o sentido da 

mensagem. Isto significa a abertura de espaço para a aprendizagem do vocabulário, 

o que também amplia as possibilidades de trabalharmos com os itens lexicais. Como 

afirma Brown (1994, p. 97) “as músicas promovem aprendizagem com todo cérebro 

[...] o lado esquerdo do cérebro processa a linguagem e o direito processa a música 

[...] o melhor aprendizado ocorre quando ambos hemisférios estão envolvidos”. 

Foi elaborada a atividade através da letra da música para preenchimento de 

lacunas. Para cada grupo de espaço deve ser preenchido com itens lexicais 

dispostos de forma aleatória ao lado de cada estrofe da música. Como por exemplo: 

“little bit”, “walk out”, “clean up”, palavras que co-ocorrem que podem ser explicadas 

logo que os alunos fiquem mais familiarizados com as “collocations” presentes na 

letra da canção. 

O professor pede para que os alunos tentem responder de acordo com o 

conhecimento prévio de cada um, utilizando assim o vocabulário passivo, que 

segundo Meara (1990, p. 153) “consiste de itens que respondem somente com 

estímulo externo”32, a música seria esse estímulo necessário para que o aluno ative 

o conhecimento passivo de vocabulário. Logo que eles preencherem, a música pode 

                                                           
31

”material where the student is explicitly not expected to understand every word should be an integral 
part of all courses”. 
32

 “consists of items which respond only to external stimuli”. 
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ser tocada pela primeira vez e pode ser verificado se todos os alunos preencheram 

os espaços de acordo com o que eles reconheceram na canção. A sugestão é que a 

canção seja tocada quantas vezes forem necessárias para que haja a compreensão 

auditiva, até que os alunos reconheçam na voz de um nativo da língua estrangeira 

numa situação real. A principal intenção da atividade é que os alunos tomem 

conhecimento do léxico do inglês usado na música, uma vez que o aluno já tem um 

conhecimento prévio vocabular antes mesmo de estudar um idioma, no caso do 

Brasil onde encontramos a presença do inglês no nosso dia-a-dia, quer seja na 

mídia, ou em embalagens de produtos importados no supermercado. 

Após o preenchimento e conferência das palavras pelos alunos, o professor 

pode pedir a eles, em grupo ou individualmente, que circulem palavras que eles 

possam conhecer no seu sentido literal e o professor pode mostrar se aquela(s) 

palavra(s) pode (m) assumir outros sentidos dependendo do contexto, ou mostrar 

verbos como, por exemplo, “hear” que é sinônimo de “listen”, porém usados em 

situações diferentes. As situações de aprendizado podem surgir mediante a 

curiosidade do aluno e o professor deve estar preparado para possíveis 

questionamentos, mas não deve traduzir a letra da música na íntegra, deixando o 

aluno na expectativa e fique instigado a conhecer mais grupos de palavras 

referentes à música. 

 Em geral, as músicas são compostas em linguagens simples, conversacional 

e com muita repetição. Podem-se encontrar também músicas bastante complexas 

sintaticamente, poeticamente e também no léxico, podendo ser analisadas da 

mesma forma que qualquer amostra literária. Há diversas formas de se trabalhar 

com músicas vai depender da ênfase que o professor queira dar, como escutar, 

falar, ler e praticar a escrita com atividades previamente elaboradas. 

 

 

5.2 Segunda música: Lucky (Jason Mraz) (Anexo 2) 

 

Essa segunda canção, intitulada de Lucky, interpretada por Jason Mraz, 

também foi escolhida pelo fato de ser uma melodia bastante conhecida dos alunos 

para haver maior motivação e assim estimulá-los. A composição tem uma melodia 

que acalma e assim torna-se propício a se trabalhar em sala de aula. 
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A atividade sugerida para trabalharmos a música foi a que Kanel (1996) 

classifica como uma forma de desenvolver a habilidade de aquisição de vocabulário. 

A aplicação da música é através da substituição de palavras em que para cada 

substituição de palavra têm três opções em que a maior parte dela faz parte do 

mesmo campo semântico ou da sintaxe em que podemos trabalhar a construção do 

significado. A habilidade aqui desenvolvida é a de leitura associada a auditiva, tendo 

em vista que o aluno ouvirá a canção para assim escolher a palavra que se encaixe.  

Essa atividade pode ser considerada com um grau de dificuldade maior, que 

dependerá de um esforço maior por parte do aprendiz. A dificuldade poderá ser 

amenizada através da repetição da música para que o aluno possa se familiarizar 

com as palavras. As dificuldades que podem ser encontradas pelos alunos são 

amenizadas pelo grau de atenção que os alunos podem dispensar à atividade, por 

ser uma atividade com música os alunos ficam mais motivados. De acordo com 

Lewis (1997), esta é uma das estratégias principais da abordagem lexical, auxiliar os 

alunos na concentração da atividade com os diferentes itens lexicais, diferente de 

outras abordagens que se preocupam em atentar apenas a pontos gramaticais em 

detrimento ao aprendizado de vocabulário. 

Em qualquer atividade aplicada em sala de aula é importante levar em 

consideração o que é defendido por Amstrong (1998) em que ele parte do 

pressuposto de que todo aluno é um gênio e que é papel do professor despertar 

este gênio. A palavra gênio a que o autor se refere é aquele que se conduz para o 

crescimento jovial e estimulante. Cabendo ao professor o papel para a descoberta 

desse gênio em seu aluno e si mesmo.   

Vale ressaltar que, alguns profissionais lutam contra a utilização da música, 

pois se deparam com alguns problemas como é o fato de a música trabalhar de 

modo praticamente exclusivo com uso de uma linguagem própria, a linguagem 

sonora. Vemos que ela pode ser trabalhada associada a várias disciplinas, mas é 

compreensível que essa arte encontre maior afinidade quando estudada com 

disciplinas que estudam a linguagem verbal.  

Nesse sentido, Ferreira (2002, p.13), fala que a principal vantagem ao utilizar 

a música em sala de aula é auxiliar no ensino de determinada disciplina, é a 

abertura de um segundo caminho comunicativo que não o verbal. Ela desperta e 

desenvolve nos alunos sensibilidades mais aguçadas na observação de questões 

próprias à disciplina alvo. Com a música, é possível despertar e desenvolver 
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criatividade do aluno quanto às questões propostas. Não podemos esquecer que a 

música além de ser a arte de combinar sons, é também uma forma de interagir com 

o outro. 

5.3 Terceira música: Milk And Toast And Honey (Roxette) (Anexo 3) 

 

Esta terceira canção, com o título de “Milk and toast and honey”, do grupo 

Roxette foi selecionada para trabalharmos a compreensão de leitura, pois sua letra 

contempla um grande número de palavras que representam elementos bastante 

acessíveis referentes a um tema universal, que é o amor. Além disso, o ritmo é lento, 

mas ao mesmo tempo a melodia é bastante emotiva.  Este tipo é bastante apreciado 

em músicas cantadas em outros idiomas por brasileiros, além do grupo que a 

interpreta ter feito muito sucesso com o álbum ao qual pertence. 

Para trabalhar essa música, utilizamos-nos da técnica de tradução sugerida 

por Amorim e Magalhães (1998), atividade essa de relacionar colunas. Trata-se de 

uma atividade aparentemente simples de associar cada verso da música escrita em 

inglês com o verso correspondente em português. A utilização de um dicionário 

poderá ser feita em algum momento que for necessário, tendo em vista o nível em 

que a atividade foi destinada.  Segundo Lewis (1993) os dicionários, os livros de 

gramática e livros de cursos estão preparados para os propósitos do ensino de 

língua, mas que nos dias de hoje, contudo, a maioria dos alunos tem acesso a um 

material real de inglês, que o autor cita como sendo os textos impressos, músicas, 

vídeos e a TV. O autor considera esse como material suplementar real. 

Concordamos com Lewis e por isso fizemos essas propostas com a utilização de um 

material real de aprendizagem.  

Apesar dos alunos poderem utilizar uma ferramenta importante como o 

dicionário, por vezes, o conhecimento de uma única palavra do verso pode levar o 

aluno a chegar a resposta esperada. Para realizar a atividade, eles podem fazer 

associações com palavras que já são de conhecimento deles bem como cognatos 

verdadeiros. 

Esse tipo de atividade pode despertar no aprendiz a curiosidade através da 

leitura, como também a busca da aquisição vocabular. A prática para essa atividade 

é a de inferência, em que o aluno se utiliza de pistas linguísticas, conhecimento do 

contexto, relações pessoais, visto que a música aborda o amor, conhecimento geral 
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do mundo, dentre outras estratégias de aprendizado. Podemos perceber que um dos 

aspectos mais relevantes no uso da música como atividade de ensino-aprendizagem 

de LE, é que outros aspectos podem ser considerados, como é o caso da carga 

cultural destacada por autores como Copetti, Zanetti e Camargo (2011).  

 

 

5.4 Quarta música: Imagine (John Lennon) (Anexo 4) 

 

A canção Imagine é um clássico da música inglesa e foi esse detalhe o 

principal elemento que contribuiu para a sua escolha para ser trabalhada nesse 

estudo. É uma música tão conhecida quanto seu intérprete, que era componente de 

um grupo musical inglês mais conhecido do mundo: The Beatles. Desta forma, ela 

não poderia ficar de fora de um trabalho que contemplasse o texto musical como 

recurso no ensino-aprendizagem de LE.  

A atividade elaborada a partir dessa música pode trabalhar a leitura e a 

compreensão auditiva. Inicialmente a letra da canção foi separada em estrofes com 

versos desorganizados. Mas antes de explicar como sugerimos a aplicação dessa 

atividade, o professor deve contextualizar a música e criar algumas perguntas sobre 

a canção na língua materna, como por exemplo: O que você sabe sobre essa 

música? - aluno pode trazer seu conhecimento de mundo e remeter ao que trata a 

música “Imagine” com um mundo ideal sem guerras, em que todos vivem em paz. O 

que significa “Imagine”? - um questionamento fácil tendo em vista que o título da 

música é um cognato verdadeiro, assemelhando-se a língua portuguesa. O próprio 

título no sentido literal, já leva o aluno a inferir o sentido que o texto em si pode 

trazer. Sendo assim, a tarefa dos alunos é organizar as estrofes na medida em que 

ouvem a música, organizando a sequência adequada das estrofes na música. 

Quanto à estratégia dessa atividade com relação à aquisição de vocabulário, 

enfatizamos que o aprendiz deve tentar organizar as estrofes em unidades lexicais 

de significados (chunks) para tentar inferir seu significado, ao invés de focalizar 

palavras individuais que não facilitam a compreensão geral do texto. As novas 

palavras ou expressões devem, por sua vez, serem usadas no próprio contexto d 

aprendiz. Concordamos com Richard-Amato (1996) quando dizem que o aluno não 

precisa entender os significados das palavras dentro das unidades significativas de 
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palavras (chunks) para usá-las ao participar de situações sociais, pois elas possuem 

o sentido juntas e quando separadas podem adquirir significados diversos. 

A análise poética da música também pode ser trabalhada nessa atividade, o 

que segundo Murphey (1992) serve para estimular o uso da língua estrangeira. 

Sendo assim, o professor pode trabalhar cada estrofe com os alunos e assim discutir 

qual o sentido geral de cada uma delas. 

 

 

5.5 A música trabalhada: Girl on fire (Alicia Keys) (Anexo 5) 

 

Esta última música sugerida para as atividades com a abordagem lexical foi 

escolhida por ser atual e possuir um ritmo que os adolescentes apreciam. As 

atividades referentes ao seu vocabulário podem ser aplicadas através de 

preenchimento de lacunas, como mostra o anexo 5. As palavras e as unidades 

lexicais para preenchimento das lacunas foram colocadas logo ao final da atividade. 

Salientamos que as unidades lexicais eram apresentadas na música com um único 

espaço, tendo em vista que elas apresentaram um único sentido juntas. Os alunos 

devem ouvir a música atentamente para serem capazes de preencher as lacunas 

com uma palavra simples ou com itens lexicais.  

A literatura bem como a música possui uma linguagem poética e segundo 

Lewis (1997) nas músicas as frases fortes, que fincam na cabeça são frequentes 

como acontece na poesia e são igualmente adequadas para serem exploradas. 

Ainda Lewis (1997, p. 171) “A música fornece um texto rico em termos de ideias e 

imagens, e é um ótimo som de ouvir”33. Os itens lexicais que serão trabalhados 

podemos citar os seguintes: “backing down, lighting up, looks like”, grupos de 

palavras que se traduzidos literalmente não produzirão o mesmo sentido de quando 

traduzidos juntos no contexto empregado. Ao se trabalhar com músicas como texto, 

os objetivos podem ser para encontrar sinônimos e fazer substituição de palavras e 

expressões já conhecidas, como também identificar grupos de palavras que 

pertencem a uma categoria específica tal como preposições, conjunções, adjetivos, 

verbos em determinado tempo verbal entre outros. O professor pode explicar a 

                                                           
33

 “The song provides a rich text in terms of ideas and images, and is a great song to listen to”. 
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forma da palavra “hot” que aparece na música “hotter” e “hottest”, dizer que é o grau 

dos adjetivos. Como pode explicar o tempo verbal predominante na canção que é o 

presente simples. 

Apesar dessa canção trabalhada não ter um sentido como as outras músicas 

sugeridas tiveram como amor, paz entre as nações, ela serve para trabalhar vários 

aspectos da língua e assim pode haver um aumento vocabular para o aprendiz. 

Enfatizamos a importância do uso da música na sala de aula, pois ela está 

presente no nosso cotidiano e é uma forma de arte, que em geral, é apreciada pelas 

pessoas. Através dela o professor pode dispor de inúmeras possibilidades de 

atividades e o aluno mostra-se sempre receptivo, dedicado e envolvido quando se 

tem trabalhos desenvolvidos com música na sala de aula, muito mais do que com 

qualquer outra tarefa que se exija dele. O estudo e a aprendizagem do aluno são 

simplificados, acontecendo de forma natural sem que ao menos eles deem conta 

que estão estudando.  

 

5.6 Síntese sobre as atividades propostas  

 

É preciso compreender que, no ensino de LE, como diz Lima (2008, p. 88), 

acreditamos “na impossibilidade de se ensinar uma língua estrangeira dissociada 

dos seus valores culturais”. Com isto, desenvolvemos incialmente, antes de abordar 

a música em seu contexto linguístico, essa sua importância enquanto representação 

cultural. Todas as músicas aqui sugeridas devem antes de iniciar  que seja mostrado 

fotos do cantor (a) ou do grupo musical, sua formação, sua história, a nacionalidade, 

o estilo musical.  Entendemos que essa introdução sobre aspectos referente às 

músicas e seus intérpretes fazem com que o aluno tenha curiosidade em 

desenvolver a atividade e assim aprender mais com as atividades de identificação 

do vocabulário, pois cada composição está adequada ao estilo de quem canta, de 

quem o adota como item de seu repertório artístico-cultural. Lima (2008, p. 89) diz 

que: “Para que uma língua estrangeira seja realmente adquirida, é necessário que 

seus aprendizes desenvolvam a competência comunicativa intercultural”. 

Além disso, o trabalho com o texto musical é um excelente meio de 

introduzirmos na sala de aula a língua inglesa em uso, algo defendido por autores 
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em abordagens mais interativas na sala de aula como pressuposto teórico a ser 

relacionado com a prática.  

As músicas propostas nesse trabalho devem ser trabalhadas a fim de 

vivenciarmos não somente uma análise de aspectos linguísticos, mas também de 

fazermos reflexões acerca do que está sendo discutido na composição, que o 

compositor defende, acha, apresenta; isto é, o seu posicionamento como membro 

de uma cultura, de uma sociedade. É nisso que está a possibilidade de o aluno 

compreender melhor o uso da língua como instrumento da linguagem, o que permite 

a interação de sentimentos, emoções, de vida, de cultura, de concepção de mundo.  

Acreditamos que a contextualização do vocabulário da música com o uso das 

palavras em seu uso real é positivo para que haja coerência na aprendizagem do 

aluno. Ao desenvolvermos tais atividades a partir dessa intenção de contextualizar a 

língua como sistema ao seu uso real, vivenciamos o trabalho com o vocabulário de 

uma forma que o aluno já tivesse a ideia introdutória sobre o contexto cultural e até 

semântico em que as palavras da música se inseriam. Valorizamos assim, a 

proposta de Lewis (1993) quando enfatiza a importância de, no ensino de língua, a 

finalidade principal seja a de auxiliar os alunos em suas dificuldades quanto ao uso 

da língua em situações reais de leitura. Num processo em que ele possa ver a 

língua se construir a partir do que é dito, falado, nesse caso, cantado. Nesse 

aspecto, é importante verificar o que os alunos percebem com relação aos sons, às 

diferenças entre a forma que se fala e se escreve a palavra, justamente para que se 

perceba como é importante a compreensão sobre o uso real da língua.  

Dessa forma, diante dos inúmeros aspectos apresentados sobre a relevância 

de se utilizar a música em sala de aula é que nos faz defender seu uso como papel 

facilitador no ensino/aprendizagem de inglês. Outras formas lúdicas podem e devem 

ser utilizadas pelo professor, nesse trabalho optamos pelo uso de canções. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das descrições e análises apresentadas neste trabalho, buscamos 

mostrar se a seção intitulada “words in action” do livro didático Links: English for 

tens, do 9º ano do Ensino Fundamental, levou o aluno a um maior aumento 

vocabular e se as atividades levaram em consideração algum dos princípios do que 

é saber uma palavra, bem como se a abordagem lexical foi utilizada em alguma das 

atividades ao longo dos 10 capítulos do LD. 

A incessante busca pela forma mais adequada de se ensinar uma língua 

estrangeira em escolas públicas, mais especificamente inglês, nos induziu a 

pesquisar meios que tornem essa prática mais amena. Com isso, acreditamos que o 

LD de língua estrangeira pode sim levar o aluno a um aumento vocabular na língua 

em foco, desde que aliado a uma abordagem específica com propostas didáticas 

que motivem o aluno e tornem a tarefa de aprender uma língua estranha, tanto na 

forma quanto na fala, mais prazerosa.  

A utilização do Livro Didático de inglês da rede pública do Brasil ainda é nova, 

os PCNs de língua estrangeira dos terceiros e quartos ciclos do ensino fundamental 

foram criados em 1998, mas a inserção do LD de LE nas escolas se deu a partir de 

2011 através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Acreditamos que sua 

entrada tardia nas escolas públicas levou à sua pouca utilização ou a seu não uso 

em sala de aula. Dentre várias causas que levam o estudante brasileiro de escolas 

públicas a terem dificuldades com ensino de inglês, arriscamos a dizer que 

começam tardiamente a ter contato com essa língua estrangeira, apenas no 6º ano 

do ensino fundamental.  

O LD analisado nesse trabalho é voltado a alunos do 9º ano e que 

teoricamente já estão “em contato” com a LE há três anos, mas a realidade é bem 

diferente quando o aluno ao ter seus primeiros contatos com a língua inglesa se 

depara com inúmeras dificuldades, como: compreender a construção do significado, 

uma organização diferente de sua língua materna, uma maneira de escrever 

diferente da forma de falar. Sem falar nas salas superlotadas, carga-horária 

reduzida, pouco domínio da habilidade oral por parte dos professores, material 

didático reduzido a giz e livro didático, dificuldades já mencionadas nos PCNs 

(1998). Tudo é novo e diferente para eles e isso pode causar motivação ou 

desmotivação pela aprendizagem da língua estrangeira.   
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Com base nas atividades analisadas, percebemos que apesar de algumas 

atividades utilizarem a abordagem lexical em alguns aspectos, como abordando as 

“collocations” e utilizarem de alguns critérios do que é saber uma palavra (uso de 

sinônimos), as atividades em sua maioria não leva o aluno a um aumento vocabular. 

Enfatizamos que os critérios já mencionados no item 2.1 “o que saber uma palavra” 

são de forma geral, pois pode não ser necessário, nem provável dispor de todas as 

informações de cada palavra para poder utilizá-la de forma eficaz no contexto. Se já 

é difícil termos todos os conhecimentos sobre uma palavra na língua materna, 

imaginemos a dificuldade que o aluno de LE terá. 

A atividade escolhida para ser analisada do LD foi a “words in action”, que nos 

deu a falsa impressão de que encontraríamos todas as atividades de forma 

contextualizada. Em nossas análises deu para perceber que poucas foram as 

atividades que apresentaram se quer um enunciado explicando mais 

detalhadamente o que o aluno deveria fazer, a orientação devia única e 

exclusivamente da perspicácia do professor, que em muitas atividades tinha que 

fazer o papel do áudio, este disponível em cada LD mas que algumas faixas quando 

funcionavam era impossível saber qual atividade esta representava. 

De acordo com a abordagem de ensino que o trabalho foi proposto, que foi a 

abordagem lexical, acreditamos que o professor deve utilizá-la em seu dia-a-dia, 

mas esta pode e deve ser associada a outra que aqui defendemos ser a abordagem 

comunicativa tendo em vista que elas se complementam. Mas não é somente a 

abordagem adotada que levará o aluno a um enriquecimento de vocabulário. Ao se 

estudar a aquisição de vocabulário, devemos levar em consideração não só o que é 

um vocábulo, mas que tipo de vocábulo estudar, tendo a consciência de que a 

abordagem lexical defendida por Lewis(1993) preconiza os itens lexicais, formados 

de mais de uma palavra. Os objetivos e critérios de ensino adotados pelo professor 

devem ser de acordo com a necessidade de seu aluno e esse utilizar de seu 

conhecimento de mundo. 

Apesar de termos escolhido a atividade do LD cujo foco teoricamente era 

dado à aquisição de vocabulário, olhamos o livro como um todo e percebemos que 

os assuntos abordados em cada capítulo estavam diretamente ligados à faixa etária 

a que o LD está voltado, aos adolescentes. O livro segue a mesma sequência em 

todos os capítulos, até a quantidade de páginas dispensada a cada um deles é igual. 

Percebemos também que há algumas tentativas de se colocar os “words in action”, 
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parte teoricamente voltada à aquisição de vocabulário associada à parte gramatical, 

não sendo possível algumas vezes e ao invés de vocabulário era ensinado 

gramática, muito embora que fosse gramática contextualizada.  

A análise das atividades e a compreensão de como é o foco dado à aquisição 

de vocabulário no LD foi um dos interesses dessa pesquisa. A atividade do LD a que 

nos detemos nesta análise é apresentada ao final do capítulo e é composta, no 

máximo, de duas questões. O enunciado das questões vem na maioria das vezes 

estimulando os alunos a trabalharem em dupla ou se utilizam de verbos de comando 

tais como: “Read”, “Listen” (leia, escute respectivamente). A maioria das atividades 

analisadas é de preenchimento de lacunas, em que são dadas palavras a serem 

preenchidas, traz pouco diálogo e texto. O único texto utilizado na atividade do 

“words in action” foi no capítulo 3, quando é pedido apenas para substituir palavras 

sublinhadas no texto por outras que já estavam dispostas como forma de glossário. 

Percebemos diferentes formas de abordagem nas atividades em análise, quer seja 

no preenchimento de lacunas ou na organização de palavras embaralhadas, como 

também havia imagens nas quais cada uma representava o equivalente a uma frase.  

Muito embora todas as atividades do LD não privilegiem a aquisição de 

vocabulário, percebemos que algumas atividades como, por exemplo, a do capítulo 

4 leva o aluno a uma concepção de que há palavras polissêmicas e que o sentido 

dependerá do contexto em que ela estiver inserida, como também foram trabalhadas 

palavras homófonas nos capítulos 6 e 7, em que leva o aluno a refletir as 

semelhanças que as palavras têm na pronúncia apesar de se diferenciarem na 

escrita e no significado, podendo compará-la à sua língua materna. 

Diante das lacunas em que percebemos no LD quanto a um maior aumento 

vocabular como também nos princípios do que saber uma palavra, propomos a 

utilização da música por considerá-la eficaz no processo de ensino/aprendizagem de 

uma LE como afirma Murphey (1992, p. 10) em que “no ensino de línguas, qualquer 

coisa que se pode fazer com um texto também se pode fazer com canções”. Com 

isso achamos que a música é um método prático que serve como facilitador e assim 

desperte no aluno o interesse no aprendizado da língua inglesa. 

Murphey (1992) afirma ainda que a música é um subsídio que pode ser usado 

pelos professores no ensino de inglês por uma variedade de razões, as canções 

fincam em nossas mentes, tornando-se parte de nós e podemos esquecer de quase 
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tudo que aprendemos durante nossa vida escolar, exceto as poucas músicas que 

aprendemos.  

Muitas vezes, por falta de informação, ou seja, não saberem como utilizar a 

música de forma a envolver os alunos, ou devido à falta de recursos oferecidos 

pelas escolas públicas, os professores deixam de utilizar a música em suas aulas de 

inglês. É preciso deixar claro que a música não apresentará uma “solução mágica” 

para o ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, mas que se constitui em 

algo moderno e desafiador, cabendo ao bom senso do professor delimitar as 

músicas e aplicá-las em função da faixa etária, grau de conhecimento, do idioma em 

questão, da motivação e do interesse dos alunos, como também levar em 

consideração objetivos preestabelecidos como levar o aluno a um aumento 

vocabular em complemento às atividades do LD de inglês. 

Sendo assim, sabendo da importância da utilização do LD em sala de aula, 

tendo a música como aliada do professor e o quanto os alunos se envolvem com 

ela, cabe aos professores estudarem formas de utilizá-la, pois a música está muito 

presente nas nossas vidas, mesmo sem que percebamos conseguimos internalizá-la 

e melhorar a nossa vida em sociedade.  

Esperamos com esse trabalho que possamos contribuir tanto para análise 

quanto para a elaboração do LD de inglês e que instigue tantos pesquisadores 

interessados na elaboração de atividades lúdicas e futuras pesquisas que visem 

facilitar o trabalho do professor, principalmente que leve o educando a um 

aprendizado significativo de vocabulário. 
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ANEXO I – PROPOSTA DE ATIVIDADE 01 - WHEN I WAS YOUR MAN (BRUNO 

MARS) 

 

COMPLETE THE GAPS BELOW WITH APPROPRIATE WORDS IN 
PARENTHESES: 

 
Same bed, but it feels just a _______  _________bigger now (bit, little) 

Our song on the radio, but it don't sound the same 

When our friends talk about you all that it does is just tear me down 

‘Cause my________  ________ a little when I hear your name (heart, breaks) 

It all just sounds like, uh, uh, uh, uh, uh 

CHORUS 

Hmm, too young, too dumb to realize 

That I should’ve _________you ________ and held your hand (bought, flowers) 

Should’ve gave you all my hours when I had the chance 

Take you to every party, ‘cause all you wanted to do was dance 

Now my baby’s dancing, but she's dancing with another man 

 

My pride, my ego, my _______and my __________ways (selfish, needs) 

Caused a good strong woman like you to_________  _______my life (walk, out) 

Now I never, never get to _______  ______the mess I made, oh(up, clean) 

And it haunts me every time I close my eyes 

It all just sounds like, uh, uh, uh, uh, uh 

CHORUS 

Hmm, too young, too dumb to realize 

That I should’ve bought you flowers and held your hand 

Should’ve gave you all my hours when I had the chance 

Take you to every party, ‘cause all you wanted to do was dance 

Now my baby’s dancing, but she's dancing with another man 
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Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong 

Oh, I know I'm probably much too late 

To try and ____________for my ____________ (apologize, mistakes) 

But I just want you to know 

I hope he buys you flowers, I hope he holds your hand 

Give you all his hours when he has the chance 

Take you to every party, ‘cause I remember _______  _______ you loved to dance 
(much,how ) 

Do all the things I should’ve done when I was your man 

Do all the things I should’ve done when I was your man 
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ANEXO II – PROPOSTA DE ATIVIDADE 02 - LUCKY (JASON MRAZ) 

CHOOSE THE BEST WORD TO COMPLETE EACH VERSE, THEN LISTEN TO 
THE SONG AND CHECK: 

Do you hear (me - my - mine), 

I'm talking to (your - you - yours) 

Across the water, across the deep blue (ocean - land - fields) 

Under the open sky, oh my, baby I'm ( tried - trying - try) 

Boy I hear you in my (dreams - books - arms) 

I feel your whisper across the (universe - pillow- sea) 

I keep you with me in my (pocket - heart - hand) 

You make it easier when life gets (hard - good - special) 

Chorus 

I'm lucky I'm in love with my best (colleague - wife - friend) 

Lucky to have been where I have (been - be- being) 

Lucky to be coming home (yet - again - before) 

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh 

They don't know how long it (takes - makes - wakes) 

Waiting for a love like (these - those - this) 

Every time we say (goodbye - hello - hi) 

I wish we had one more (book - kiss - tooth) 

I'll wait for you I promise you, I (do - would - will) 

(Repeat chorus) 

And so I'm sailing through the (air - sea - sky)  

To an island where we'll (die - stay - meet) 

You'll hear the music fill the (air - water -world) 
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I'll put a flower in your (garden - hair - wallet) 

Though the breezes, through (trees - threes - twins) 

Move so pretty you're all I (see - look - say) 

As the world keeps spinning (round - long - ago) 

You hold me right here right (now - how - ago) 
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ANEXO III – PROPOSTA DE ATIVIDADE 03 - MILK AND TOAST AND HONEY 

(ROXETTE) 

MILK AND TOAST AND HONEY (Roxette)  

(  ) Milk and toast and honey make it sunny on a 
rainy Saturday.  

(  ) Milk and toast, some coffee, 

(  ) take the stuffiness out of days you hate. You 
really hate.  

(  ) Slow morning news pass me by.  

(  )I try not to analyse, but didn't he blow my mind 
this time? 

(  ) (Here he comes) To bring a little lovin', honey. 
To take away the hurt inside is everything that 
matters to me.  

(  ) Is everything I want in life. 

(  ) Milk and toast and honey Ain't it funny how 
things sometimes look so clear and feel so near?  

(  ) The dreams I dream my favorite wishful 
thinkin'. Oh he's bookmarked everywhere, 
everywhere.  

(  ) True love might fall from the sky.  

(  ) You never know what to find, but didn't he 
blow my mind this time? 

(  ) Didn't he blow my mind? 

(  ) (Here he comes) Oh lay a little lovin', honey. 
To take away the pain inside. 

(  ) To feel you're gettin' close to me is everything 
that matters to me.  

(  ) Is everywhere I wanna be. 

 

1. As notícias da manhã passam 
lentamente por mim. 

2. É tudo que quero na vida 

3. Leite e torrada e mel não é 
engraçado como as coisas às vezes 
parecem tão claras e tão próximas? 

4. faz desaparecer do dia as coisas 
que você odeia. Você realmente 
odeia. 

5. É onde eu quero estar. 

6. (Aqui vem ele) Oh deixe um 
pouquinho de amor, querido. Levando 
embora a dor que aqui de dentro. 

7. Não me surpreendeu? 

8. Leite e torrada, um pouco de café,  

9. Amor verdadeiro pode cair do céu. 

10. Eu tento não analisar, mas não é 
que ele me surpreendeu desta vez? 

11. Sentir que você está ficando perto 
de mim, é tudo que me importa. 

12. Você nunca sabe o que encontrar, 
mas não é que ele me surpreendeu 
desta vez? 

13. Os sonhos que sonho meu 
favorito pensamento de desejo. Oh, 
ele marcou cada lugar, cada lugar. 

14. Leite e torrada e mel torna um 
sábado chuvoso num ensolarado. 

15. (Aqui vem ele) Trazendo um 
pouquinho de amor, querido. Levando 
embora a dor aqui dentro é tudo o que 
me importa. 
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ANEXO IV – PROPOSTA DE ATIVIDADE 04 - IMAGINE (JOHN LENNON) 

 

PUT THE GROUP OF SENTENCES IN ORDER TO MAKE SENSE WHILE YOU LISTEN TO 

THE SONG: 

 

IMAGINE THERE'S NO HEAVEN 

IT'S EASY IF YOU TRY 

NO HELL BELOW US 

ABOVE US ONLY SKY 

 IMAGINE THERE'S NO 

COUNTRIES 

IT ISN'T HARD TO DO 

NOTHING TO KILL OR DIE FOR 

AND NO RELIGION TOO 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGINE NO POSSESSIONS 

I WONDER IF YOU CAN 

NO NEED FOR GREED OR 

HUNGER 

A BROTHERHOOD OF MAN 

IMAGINE ALL THE PEOPLE 

SHARING ALL THE WORLD 

IMAGINE ALL THE PEOPLE 

LIVING FOR TODAY 

 IMAGINE ALL THE PEOPLE 

LIVING LIFE IN PEACE 
YOU MAY SAY, I'M A DREAMER 

BUT I'M NOT THE ONLY ONE 

I HOPE SOMEDAY YOU'LL JOIN US 

AND THE WORLD WILL BE AS ONE 

IMAGINE ALL THE PEOPLE 
SHARING ALL THE WORLD 
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ANEXO V – PROPOSTA DE ATIVIDADE 05 -  GIRL ON FIRE (ALICIA KEYS)   

 

FILL THE BLANKS ACCORDIND TO VOCABULARY USED: 

She's just a girl, and she's on fire 
_________ than a fantasy 
Lonely _________a highway 
She's living in a world, and it's on fire 
Feeling the catastrophe, but she knows she can ______________ 

Oh, she got both _______on the ________ 
And she's burning it down 
Oh, she got her head ____________ 
And she's not ___________ 

CHORUS 

This girl is on fire 
This girl is on fire 
She's ________ on __________ 
This girl is on fire 

_______________a girl, but she's a flame 
So bright, she can burn your eyes 
Better look the other way 
You can try, but you'll never __________her__________ 
She's on top of the world 
Hottest of the __________ girls say 

Oh, we got our feet on the ground 
And we're burning it down 
Oh, got our head in the clouds 
And we're not coming down 

CHORUS 

This girl is on fire 
This girl is on fire 
She's walking on fire 
This girl is on fire 

Everybody stands as she goes by 
Cause they can see the flame that's in her eyes 
Watch her when she's ________________ the night 
Nobody knows that she's a ____________  ___________ 
And it's a lonely world 
But she gon' let it burn, baby, burn, baby 

This girl is on fire 
This girl is on fire 
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She's walking on fire 
This girl is on fire 

Oh, oh, oh 

She's just a girl, and she's on fire 

 

Vocabulary used: 

BACKING DOWN 
FEET 
FIRE 
FLY AWAY 
FORGET 
GIRL 
GROUND, 
HOTTEST 
HOTTER 
IN THE CLOUDS 
LIGHTING UP 
LIKE 
LOOKS LIKE 
LONELY 
NAME 
WALKING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


