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1. RESUMO 

 

Com a globalização, surge uma crescente demanda pelo conhecimento de 

línguas estrangeiras por parte da população em geral. Consequentemente, cursos 

presenciais e a distância estão se tornando cada vez mais comuns. Muitos 

aprendizes em potencial, contudo, não dispõem de tempo, recursos ou confiança 

suficiente para adquirir uma língua estrangeira desde o nível básico, e 

frequentemente não sabem por onde começar. Tendo em vista esse panorama de 

dificuldades comuns à maioria dos aprendizes iniciantes, o estudo a seguir propõe 

um método autodidata simplificado, lúdico e altamente adaptável às necessidades 

específicas de cada caso. O método proposto busca embasamento teórico na 

gramática gerativa e se utiliza da linguística textual para identificar os gêneros que 

mais facilitam o processo de inferência. Este método compõe-se por cinco etapas e 

tem como objetivo auxiliar a aquisição de uma língua estrangeira, rumo à fluência.  

 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

Embora a oferta de materiais de auxílio ao autodidata em língua estrangeira 

(L2)1 tenha crescido exponencialmente nas últimas décadas (disseminados no meio 

virtual sob o hiperônimo teach yourself), pouco se sabe sobre o efeito desses textos 

no aprendiz. Tampouco se pode afirmar a (in)eficiência do uso desses materiais e 

técnicas, de maneira aleatória, por cada indivíduo que tenha acesso a eles: a 

informação encontrada online, afinal, é geralmente superficial por demasiado ou não 

segue uma linearidade (sequência) imprescindível ao início do aprendizado. Este 

trabalho, então, propõe um método autodidático que não apenas encontra aplicação 

no auxílio a essa aquisição de línguas estrangeiras, mas também serve para 

desmistificar eventuais inibições na expressão oral e escrita de muitos aprendizes e, 

consequentemente, minimizá-las. 

                                                           
1
 O termo “língua estrangeira” (L2), de acordo com Smith (1997, p. 7), refere-se exclusivamente a 

qualquer língua que não faça parte da cultura nativa do aprendiz (por exemplo, a língua francesa, 
para um aprendiz alemão). O presente trabalho apresenta um estudo da aquisição de língua 
estrangeira, muito embora o método desenvolvido também possa auxiliar a aquisição de uma 
segunda língua por cidadãos de países bilíngues (por exemplo, a língua francesa para um canadense 
anglófono). Nesse caso, exclui-se a primeira etapa. 
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De acordo com os ensinamentos de Saussure (1972, p. 21), a língua pode ser 

definida como “[...] um sistema gramatical que existe em cada cérebro ou, mais 

exatamente, nos cérebros de um conjunto de indivíduos, pois a língua não está 

completa em nenhum, e só na massa ela existe de modo completo”. Os atuais 

avanços na tecnologia de comunicação – e a disseminação desses em países em 

desenvolvimento, como o Brasil – permitem que, na autodidática, esse contato com 

outros falantes ocorra de maneira remota, por meio da leitura e interação com o 

texto (oral e/ou escrito) em língua estrangeira, produzido por falantes imersos no 

universo cultural dessa língua. Dessa maneira, no âmbito da autodidática, dispensa-

se o ensino ou o contato físico, mantendo-se o dialogismo entre falantes da língua 

em questão. 

O método proposto visa ser adaptável às circunstâncias em que se encontra o 

aprendiz. Por exemplo, a falta de tempo ou de recursos para investir em um curso 

desde o nível básico, seu estilo de aprendizagem, e a falta de professores 

habilitados para o ensino de línguas raras (por exemplo, o tcheco ou o japonês) em 

localidades distantes dos grandes centros urbanos. Para possibilitar essa utilização 

do método por diversos tipos de aprendiz e para diversas línguas, as análises 

sociolinguísticas, fonológicas, morfológicas e sintáticas implícitas nesse método são 

feitas de maneira superficial. Por esse motivo, o método não tem como finalidade 

proporcionar a proficiência em língua estrangeira, mas apenas uma compreensão 

geral da língua e uma desenvoltura fluente por quem o utilize. 

  

2. METODOLOGIA 

 

O método aqui apresentado organiza-se com base em pré-requisitos, de 

maneira que a última etapa envolva todas as habilidades adquiridas nas etapas 

anteriores. A primeira etapa, por exemplo, tem como pré-requisito o 

desenvolvimento da competência metagenérica2 no aprendiz, sendo ele capaz de 

discriminar diferentes gêneros textuais. Essa competência será exercitada e 

desenvolvida pelo aprendiz ao longo do método, por meio da utilização de um tipo 

ou gênero textual diferente em cada etapa. 

                                                           
2
 Koch et al (2007, p. 63) chamam de competência metagenérica a capacidade do falante de construir 

na memória um modelo cognitivo de contexto, que lhe faculte conhecer diferentes gêneros e saber 
quando recorrer a cada um deles, usando-os de maneira adequada”. (FIGUEIREDO, 2010, p. 2). 
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Gradualmente, com o seu avanço dentro do método, o autodidata adquire 

certa familiaridade com a língua estrangeira. Tendo em vista esse fato, as primeiras 

etapas analisam microestruturas linguísticas, mais superficiais e facilmente 

perceptíveis, enquanto as últimas abarcam macroestruturas como o sintagma, a 

frase e a relação entre texto e contexto. Utilizamos uma abordagem inspirada na 

gramática gerativa Chomskiana, pois a análise gerativista prova que as estruturas 

sintáticas organizam-se de maneira hierárquica. Logo, elas não estão delimitadas 

por uma única configuração possível. O uso dessa teoria na análise sintática pode, 

então, ajudar o aprendiz a desenvolver certa criatividade em sua expressão oral e 

escrita, sem se desviar por demasiado das configurações consideradas gramaticais 

(que permitem o entendimento geral) na língua estrangeira de sua escolha. 

 

3. AS CINCO ETAPAS DO MÉTODO AUTODIDATA 

 

3.1  Identificação e Definição 

 

A primeira etapa, denominada “identificação e definição”, define-se como “a 

identificação da língua a ser aprendida e a definição das principais características 

culturais do povo falante”. Entende-se por povo falante, nesse contexto, não apenas 

falantes nativos, como também todo e qualquer falante experiente, ou seja, que 

utilize essa língua na comunicação diária. Tal conclusão pode ser tirada não apenas 

a partir da aplicação prática desta etapa, mas também, por exemplo, de estudos 

acerca da língua inglesa. Devido ao fato de que essa língua tem mais falantes não 

nativos do que nativos, não se pode mais considerar a expressão oral e escrita 

nativa como único modelo a ser seguido. Segundo Schmitz (2012, p. 249), “The 

proponents of English as a Lingua Franca or ELF argue for a divorce of the teaching 

of English from its marriage to native speaker Standards, particularly British and 

American English(es)”.3 

Uma possível solução para o problema da definição do objeto de estudo desta 

etapa (povo falante da língua a ser aprendida) é tomar como referência a 

experiência do povo em questão com essa língua. Se determinada língua é 

                                                           
3
 “As propostas do inglês como Língua Franca (ELF) defendem que deve haver uma separação entre 

o ensino da língua inglesa e os padrões nativos, principalmente britânicos e americanos”, tradução 
nossa. 
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considerada oficial em dado país ou região, os habitantes desse local geralmente a 

utilizam no dia-a-dia de alguma maneira. Assim sendo, essa língua pode incorporar 

elementos da cultura local de maneira a facilitar a comunicação diária. O processo 

inverso também pode haver ocorrido concomitantemente, por exemplo, em países 

como a Índia: empréstimos da língua inglesa, como cricket e gentleman, designam 

aspectos da cultura dos colonizadores britânicos que foram incorporados à cultura 

local. Conclui-se que o ato de ler relatos de viajantes sobre o estilo de vida e 

costumes de países como a Índia, a Nigéria e a Nova Zelândia é tão relevante para 

o entendimento da língua inglesa quanto o é a leitura acerca das culturas britânica, 

norte-americana e australiana. A mesma regra vale para todas as línguas 

amplamente disseminadas em um ou mais continentes, como o espanhol, o 

português, o alemão, o francês e o mandarim. 

Segundo Marcuschi (2002, p.20), “os gêneros textuais surgem, situam-se e 

integram-se nas culturas em que se desenvolvem”. Sabe-se, portanto, que o pleno 

entendimento da língua contida nos textos explorados pelas etapas subsequentes 

deste método depende do conhecimento, por parte do aprendiz, da cultura que 

originou a língua a ser aprendida, bem como das culturas que a influenciaram. 

Aspectos culturais incluem tanto tradições estereotipadas quanto costumes locais, 

que apenas blogueiros estrangeiros são capazes de identificar e relatar em seus 

inúmeros blogs e canais do YouTube. 

A relevância desta primeira etapa abrange não apenas a consequente 

compreensão de palavras intraduzíveis (por exemplo, saudade em português), como 

também a melhor percepção do uso de certas palavras e expressões em uma 

língua, que pode ser diferente do uso de seus equivalentes em outra língua. Por 

exemplo: o hoje da língua portuguesa, o сегодня da língua russa e o inniu da língua 

irlandesa não correspondem ao today em inglês. O equivalente inglês, afinal, não se 

refere a vinte e quatro horas, mas apenas ao período entre o alvorecer e o ocaso. 

Como consequência da percepção dessas nuanças de significado, o aprendiz 

constatará a inexistência de plena correspondência semântica ou pragmática entre 

duas línguas. Isso costuma desencorajar em longo prazo a transferência linguística. 

 

3.2 (Re)Alfabetização 
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 Tal como a etapa anterior, a segunda etapa, intitulada (re)alfabetização, utiliza 

um gênero textual universalmente disponível, por ser comum em várias culturas: a 

música. Trata-se de uma aquisição essencialmente fonológica, embora essa 

aquisição possa facilitar, em alguns casos, o entendimento do vocabulário. O 

principal objetivo da presente etapa é a familiarização do aprendiz com a fonologia e 

com a ortografia, atuando como uma segunda alfabetização (quando o alfabeto 

nativo e o alfabeto adquirido são diferentes) ou realfabetização (quando ambas as 

línguas – nativa e adquirida – utilizam o mesmo alfabeto). O sincretismo da música, 

com a letra e a pronúncia contextualizadas na melodia, facilita a internalização das 

regras fonológicas básicas da língua em que foi escrita e gravada.4 

 

Поздней-поздней зимой… Мы друг друга нашли… 

Падал ласково снег… Говорил о любви5 

 

Na estrofe acima, da cantora russa Жасмин (Jasmin), percebe-se a repetição 

do mesmo caractere várias vezes ao longo da estrofe (por exemplo, д e й) e, até 

mesmo, a repetição da mesma palavra ou sequências de caracteres semelhantes 

(поздней e друг). Essas repetições auxiliam inferências fonológicas. O ritmo da 

música, além de auxiliar a memorização desses fonemas, pode também facilitar a 

associação de alguns sons aos caracteres que os representam, logo na primeira vez 

em que o aprendiz entra em contato com o áudio. No exemplo acima, o ditongo ой 

em зимой tem sua duração prolongada, facilitando sua inferência como [oʲ]. 

Para Massini-Cagliari e Cagliari (1999, p. 38), todo e qualquer sistema 

ortográfico pretende “‘neutralizar’ a variação linguística no nível da palavra”.6 Assim 

sendo, a ausência de feedback para com essa inferência fonológica não representa 

um potencial obstáculo à (re) alfabetização: a pronúncia está propensa a sofrer 

variações (principalmente, relativas à proveniência do falante), que são 

representadas da mesma maneira na escrita. Isso implica a inexistência de uma 

única pronúncia correta e absoluta para cada segmento, em qualquer língua. 

                                                           
4
 Um estudo mais abrangente acerca da influência da prosódia musical na aquisição linguística pode 

ser encontrado em Figueiredo (2002, p. 194-198). 
5
 Disponível em: http://www.gl5.ru/jasmin-ne-otpuskay-menya.html. Acesso em: 30/12/2012. 

6
 A esse respeito, os autores afirmam que as letras não equivalem aos sons, uma vez que uma 

mesma palavra pode ser pronunciada de diversas maneiras. 
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3.3  Aquisição de Vocabulário 

 

Uma vez adquiridas a pronúncia e a ortografia, de maneira que o aprendiz 

desenvolva certa facilidade em “ler” textos em voz alta ou acompanhar uma letra de 

música sem dificuldade, prossegue-se para a terceira etapa, ou “aquisição de 

vocabulário”. Esta etapa consiste na utilização do vocabulário para determinado fim, 

e consequentemente, na inferência de seu significado dispensando traduções. Por 

exemplo: ao clicar em notificações de redes sociais como o Facebook, o aprendiz 

está automaticamente interagindo com o vocabulário contido nelas. Conjugações 

verbais como comentou, comentaram e comentar são identificadas a partir do sufixo. 

Na versão russa do Facebook, esse vocabulário se torna, respectivamente, 

прокомментировала, прокомментировали, е комментировать. Observa-se que, 

nessa língua, as desinências verbais são sufixos e prefixos. 

 O tipo de texto utilizado durante esta etapa abrange, sobretudo, suportes 

como redes sociais e outros interativos que utilizem uma linguagem padronizada e 

direta: videogames, aplicativos e softwares se encaixam nessa categoria.

 Recomenda-se documentar o vocabulário adquirido de maneira a favorecer o 

estilo de aprendizagem7 de cada aprendiz. Por exemplo, um aprendiz 

essencialmente visual pode tomar nota das palavras recém-adquiridas, 

categorizando-as por cores, ao passo que um aprendiz predominantemente auditivo 

pode pronunciá-las, fazendo breves gravações. 

 

3.4  Inferência Semântica 
 

Esta etapa muito se assemelha à etapa anterior, porém independe do 

contexto não verbal (como a interface de redes sociais, softwares, aplicativos, etc) 

para que se façam inferências do significado do texto. As palavras e expressões 

inferidas, nesta etapa, geralmente se encontram contextualizadas em textos 

puramente verbais, sinalizando a necessidade de se utilizarem textos bilíngues. 

                                                           
7
 “Alguns estudos na área da neurolinguística e da pedagogia (cf. REVELL & NORMAN, 1997) têm 

demonstrado que a aprendizagem se dá através do uso de, pelo menos, três sistemas 
representacionais distintos: o auditivo, o visual e o cinestésico.” (FIGUEIREDO, 2010, p. 97).   
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Pode-se dizer que, no seguinte processo de comparação entre duas versões 

do mesmo texto, faz-se uma tradução literal.8 Na concepção tradicional sobre 

tradução, o processo tradutório deve ser literal, ou fiel ao texto de partida (texto a ser 

traduzido). Ou seja, o tradutor ideal deveria imergir nas ideias do autor, muitas vezes 

mantendo as estruturas da língua de partida na tradução em prol dessa fidelidade. 

Embora essa concepção venha se tornando cada vez mais obsoleta, devido aos 

questionamentos da atual concepção contestadora – na qual o tradutor deve ser 

“invisível”, e a tradução precisa se adequar ao público alvo ao invés de buscar total 

fidelidade ao texto original – as ideias da concepção tradicional muito se adéquam à 

aquisição de língua estrangeira. Apesar de a literalidade ser utópica, o ato de buscá-

la insere-nos no universo da língua estrangeira, distanciando-nos do universo de 

nossa língua materna. Smith (1997, p.28) afirma que hipóteses [durante a 

aprendizagem de língua estrangeira] tendem a se formar com referência ao sistema 

da língua nativa do aprendiz. A tradução literal, então, pode minimizar essas 

transferências tidas como referenciais. Vejamos um exemplo de uma comparação: 

 

Chlaon Dumbledore a chloigeann. Chuir 

an t-Ollamh sclogadh aisti. ‘Lily agus 

James… Ar éigean a chreidim é… Ní 

theastaíonn uaim é a chreidiúint. Och, a 

Albus…’ 

Dumbledore fez que sim com a cabeça. 

A Profa Minerva perdeu o fôlego. 

- Lílian e Tiago... Não posso acreditar… 

Não quero acreditar… Ah, Alvo. 

O trecho acima foi retirado das versões brasileira e irlandesa do livro Harry 

Potter e a Pedra Filosofal, p. 16 e 10 respectivamente. Percebe-se uma 

correspondência quase imediata na segmentação, o que nem sempre ocorre nesse 

tipo de leitura bilíngue. Algumas vezes, uma única frase na versão em português 

torna-se várias em outras versões, ou vice-versa. É importante, nesses casos, guiar-

se pelos nomes próprios e nomes de personagens, que raramente são traduzidos, 

mas costumam manter a inicial maiúscula ou alguma característica que os 

identifique como tais. Devido a essas sequências temporais e de localização9, textos 

narrativo-descritivos estão mais propensos a auxiliar a inferência aqui contemplada. 

                                                           
8
 Uma discriminação mais abrangente entre as concepções tradicional e contestadora do processo 

tradutório pode ser encontrada em Mittmann (2003, pp. 18-31), bem como um apanhado geral de 
todos os principais teóricos representantes dessas de cada uma delas. 
9
 Para maiores esclarecimentos sobre sequências temporais e de localização, bem como o seu papel 

no entendimento do texto, vide Marcuschi (2002, p. 29). 
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Uma tradução literal da versão irlandesa, facilitada pela comparação, e uso 

facultativo de um dicionário, seria: “Inclinou Dumbledore a cabeça. Largou a 

professora (pôs para fora de si) um soluço. Lílian e Tiago... Quase acredito... Não 

me agrada acreditar. Oh, [vocativo] Alvo...”. Percebe-se que a sintaxe da língua 

irlandesa é diferente da portuguesa: o sujeito está subordinado ao verbo. A primeira 

frase pode ser decomposta, apenas para fim ilustrativo, da seguinte maneira: 

 

 

 

 

Comparação entre as sintaxes irlandesa e portuguesa, em constituintes imediatos, onde F = frase.
10

 

 

3.5  Interação 

 

A “Interação” é a etapa final do método autodidático, que pressupõe a 

passagem por todas as etapas anteriores. É possível fazer inferências a partir da 

fala do interlocutor durante a comunicação, por exemplo, quando certa palavra ou 

expressão é detectada em um contexto completamente diferente daquele em que foi 

primeiramente adquirida.11 

Tal como a terceira etapa, a interação aqui contemplada pode se dar de 

maneira remota, devido aos atuais avanços da tecnologia de comunicação. É 

importante, contudo, atentar-se para a divisão desta etapa em três tipos, devido à 

importância de se respeitar o tempo de raciocínio e resposta durante cada tipo de 

interação com outros falantes da língua estrangeira. Aconselha-se seguir esta 

ordem: 

1) Troca de e-mails, recados e/ou comentários; 

2) Bate-papo em tempo real com texto; 

3) Bate-papo em tempo real com áudio e/ou vídeo. 

                                                           
10

 Acerca da aplicação prática da teoria gerativista, ou decomposição da frase em constituintes 
imediatos, deixando transparecer a relação hierárquica entre sintagmas, vide Chomsky (1965).  
11

 Vale ressaltar que esse tipo de inferência pode, muitas vezes, ser equivocada (por exemplo, a 
palavra russa “пока”, que pode significar “até logo”, adquire outro significado quando pertencer a uma 
expressão como “пока не готов” (ainda não estou pronto/a)). Por esse motivo, aconselha-se cautela, 
ou até mesmo um breve esclarecimento de dúvidas fazendo-se perguntas metalinguísticas ao 
interlocutor. 
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É possível interagir com falantes nativos ou experientes da língua estrangeira 

por meio de redes sociais, embora também se aconselhe a utilização de alguma 

plataforma online de intercâmbio linguístico. Essas plataformas, geralmente 

gratuitas, oferecem os três tipos de interação, além de reunir aprendizes 

interessados em transmitir e adquirir conhecimento metalinguístico.  

A interação, mesmo no caso de aprendizes que não estão fisicamente 

imersos no âmbito da língua estrangeira, pode ocorrer durante as duas etapas que a 

precedem. No entanto, isso pode implicar dificuldade do aprendiz na comunicação, 

devido à carência de vocabulário e/ou de familiarização com a estrutura da língua 

utilizada. Por esse motivo, é aconselhável que o aprendiz se atenha às inferências 

em textos bilíngues durante o tempo necessário para obter um entendimento geral 

da maneira como a língua adquirida se estrutura. Isso pode ser feito por meio de 

traduções literais, como demonstrado no exemplo acima, e registro dessas 

estruturas da maneira que for mais conveniente para o seu estilo de aprendizagem.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento do método autodidata, constatamos que o uso do 

texto essencialmente lúdico, utilizando uma linguagem altamente figurativa (livre de 

abstrações ou raciocínios complexos), pode facilitar a aquisição fonológica, lexical e 

sintática de uma língua estrangeira. Isso se deve ao fato de que a linguagem 

figurativa, geralmente voltada ao público infantil e adolescente, tem o objetivo de 

facilitar o entendimento da mensagem central do texto. Assim, o aprendiz dispõe de 

maior liberdade para analisar a estrutura desse texto sem grandes dificuldades.  

Como a metodologia visa evitar transferências linguísticas e inibições na 

expressão oral e escrita do aprendiz, este método autodidata se mostrou mais 

eficiente se utilizado em concomitância ao processo de ensino e aprendizagem. 

Outra utilidade provável é a de preparar o aprendiz para que seu primeiro contato 

com a gramática normativa e a estilística de uma língua ocorra de maneira 

desinibida e consciente, procurando detectar o raciocínio por trás do uso do léxico 

em outros países, e sabendo usar a língua aprendida com espontaneidade na 

interação com o professor, os colegas, e outros falantes. 
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